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ABSTRACT 
  
 The purpose of this study. 1) To study the personal characteristics of tourists 
who the decision making of the tourists to choose hostels on Khaosarn Road. 2) To 
study the behavior of tourists in the decision making of the tourists to choose hostels 
on Khaosarn Road. 3) To study the strategic marketing communication of the hostels 
on Khaosarn Road. 4) To study the decision making of the tourists to choose hostels 
on Khaosarn Road. 5) To study the personal characteristics of different affecting the 
decision making of the tourists to choose hostels on Khaosarn Road., different. And 
6) to study marketing communications that relate to the decision making of the 
tourists to choose hostels on Khaosarn Road. By the quantitative analysis method 
from the sample was the tourists in Bangkok. The conducted a survey of 400 Thai 
and foreign tourists by the questionnaire was used as a tool for data collection. And 
analyzed data by statistical packages. The descriptive statistics used were percentage, 
mean, standard deviation. And testing the research hypothesis with inferential 
statistics, including analysis of variance (Anova) and Pearson's correlation coefficient 
test. 
 The study found that, the marketing communication factors for the decision 
making of the tourists to choose hostels on Khaosarn Road. There overall mean was 
high level. When considering each aspect, it was found that the service process with 
the highest mean value, followed by the hostels services, and the last one was 
marketing promotion. The results of the hypothesis testing revealed that the 
marketing communication consisted of the hostels services, price, place, marketing 
promotion, employee, physical characteristics, and service processes have relational 
with the decision making of the tourists to choose hostels on Khaosarn Road, with  



 

statistically significant at the 0.05 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกจัดให้เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักทีม่ีความสําคัญอย่างย่ิง 
ของระบบเศรษฐกิจทีส่ร้างรายได้เข้าประเทศไทย อีกทั้งภาครัฐยังให้ความสําคัญในภาคการท่องเที่ยว
ซึ่งเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐมีแผนทําการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงนโยบาย
ระยะสั้นของรัฐที่มีการอํานวยความสะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติมาเที่ยวยัง
ประเทศไทยผา่นมาตรการวีซ่าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 นับว่า 
มีส่วนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (ธนาคารกสิกรไทย, 2562) ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้รวมให้กับประเทศ 
และมีจํานวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปีดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1.1: สรุปจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2559–2562 
 
 จํานวนนักท่องเที่ยวรายเดือน (คน) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มกราคม 3,718,504 3,531,483 3,197,053 2,996,442 
กุมภาพันธ์ 3,603,654 3,552,119 2,966,522 3,080,535 
มีนาคม 3,473,088 3,494,645 3,018,411 2,927,226 
เมษายน 3,195,006 3,096,067 2,853,288 2,627,809 

พฤษภาคม 2,726,808 2,737,834 2,600,624 2,459,093 
มิถุนายน 3,052,287 3,013,304 2,731,072 2,422,998 
กรกฎาคม 3,327,198 3,177,088 3,099,409 2,949,102 
สิงหาคม 3,466,456 3,229,031 3,188,148 2,883,594 
กันยายน 2,902,731 2,636,115 2,600,279 2,416,821 
ตุลาคม 3,042,282 2,704,002 2,725,943 2,252,775 

พฤศจิกายน 3,358,592 3,170,996 3,039,567 2,452,457 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ): สรุปจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2559–2562 
 
 จํานวนนักท่องเที่ยวรายเดือน (คน) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ธันวาคม 3,930,800 3,835,510 3,571,662 3,060,736 
รวม  39,797,406  38,178,194 35,591,978 32,529,588 

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2562).  จํานวนและรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติ รายเดือน  
       ปี 2559-2562R (ปรับปรุงจํานวนและรายได้ 2562).  สืบค้นจาก      
       https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=585. 
 
ตารางที่ 1.2: สรุปรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2559–2562 
 

รายได้นักท่องเท่ียวรายเดือน (ล้านบาท) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มกราคม 195,830.15 184,513.52 170,009.30 154,809.31 
กุมภาพันธ์ 184,857.37 182,230.09 156,339.58 156,529.75 
มีนาคม 176,258.09 177,544.49 155,744.85 144,571.18 
เมษายน 146,283.02 139,635.97 140,153.44 129,419.97 

พฤษภาคม 118,020.92 118,279.28 121,403.88 116,783.73 
มิถุนายน 131,322.51 128,769.99 127,584.04 113,555.02 
กรกฎาคม 167,282.51 162,234.73 167,837.01 151,344.11 
สิงหาคม 169,771.51 159,917.79 168,098.58 146,334.77 
กันยายน 139,621.26 128,410.52 136,167.39 119,182.47 
ตุลาคม 147,801.38 135,263.14 140,129.99 114,676.78 

พฤศจิกายน 163,483.39 162,068.97 159,177.23 127,784.96 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ): สรุปรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ปี 2559–2562 
 

รายได้นักท่องเท่ียวรายเดือน (ล้านบาท) 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ธันวาคม 192,836.12 197,268.41 188,459.71 158,505.50 
รวม (YTD)  1,933,368.23  1,876,136.90 1,831,105.00 1,633,497.55 

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2562).  จํานวนและรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติ รายเดือน  
       ปี 2559-2562R (ปรับปรุงจํานวนและรายได้ 2562).  สืบค้นจาก      
       https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=585. 
 
 จากผลการสํารวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด (GDCI) ประกอบด้วย
การสํารวจเพ่ือข้อมูลเฉพาะของภูมิภาคคือ ผลสํารวจจุดหมายปลายทางในเอเชียแปซฟิิก หรือ APDI 
นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่กรุงเทพมหานครครองอันดับ 1 อย่างต่อเน่ืองในการสํารวจทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัด
อันดับเมืองในแง่ของจํานวนนักเดินทางจากทั่วโลกที่มาพักแรม การจับจ่ายใช้สอยในระหว่างเดินทาง 
และข้อมูลน่าสนใจอ่ืน ๆ กรุงเทพมหานครยังครองอันดับหน่ึงติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในผลสํารวจของ
เอเชียแปซิฟิกอีกด้วย นอกจากน้ี ผลสํารวจของนักเดินทางชาวจีนแผ่นดินใหญ่ยังระบุว่า ร้อยละ  
21.1 กรุงเทพมหานครเป็นเป้าหมายในการเดินทางอันดับ 1 อีกด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 2563)  
ซึ่งผลการสํารวจน้ีมีผลมาจากการที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยซึ่งเป็นจุดแข็งต่าง ๆ ได้แก่ การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม มีสขุภาวะที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจและการบริการ 
ที่ดี มีทรัพยากรมนุษย์และแรงงานรองรับอุตสาหกรรม (วณารัตน์ อ้ิมพัฒน์, 2559)  
 ในแง่ของความคุ้มค่าด้านราคาและค่าครองชีพของนักท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครก็ยัง 
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวประเภทค้างแรม จํานวน 
วันที่อยู่โดยเฉล่ีย และการใช้จ่ายต่อวันโดยเฉลี่ย ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.3: การจัดอันดับเมืองปลายทางการท่องเที่ยว 20 อันดับในเอเชียแปซิฟิก 
 

อันดับ 
จุดหมาย
ปลายทาง 

นักท่องเที่ยวประเภท
ค้างแรม (ล้านคน) 

จํานวนวันที่อยู่ 
โดยเฉล่ีย 

เฉลี่ยการใช้จ่าย 
ต่อวัน (เหรียญสหรัฐ)

1 กรุงเทพ 22.8 4.8 184 
2 สิงคโปร์ 14.7 4.2 272 
3 กัวลาลัมเปอร์ 13.8 5.7 142 
4 โตเกีฎยว 12.9 5.4 196 
5 โซล 11.3 5.3 155 
6 โอซาก้า 10.1 3.0 223 
7 ภูเก็ต 9.9 4.9 247 
8 พัทยา 9.4 4.1 164 
9 บาหลี 8.3 8.6 125 
10 ฮ่องกง 8.2 3.4 218 
11 ฮอกไกโด 6.3 5.1 198 
12 เซี่ยงไฮ้ 6.1 3.3 285 
13 มุมไบ 5.3 9.5 106 
14 เชนไน 5.1 8.7 117 
15 ฮานอย 4.8 3.8 78 
16 ไทเป 4.8 6.6 176 
17 ซิดนีย์ 4.4 22.0 83 
18 โฮจิมินห์ 4.1 5.3 98 
19 ชิบะ 4.0 1.0 228 
20 โอกินาว่า 3.9 4.3 185 

 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ.  (2563).  กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก.  สืบค้น 
       จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847268. 
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 การที่กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองปลายทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก
ติดต่อกัน 9 ปีซ้อนนั้นสะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ
มากมายทั้งในเชิงวัฒนธรรมและในความเจริญของบ้านเมือง ซึ่งหนึ่งในย่านที่ส าคัญและเป็นที่รู้จัก 
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่กับเมืองกรุงเทพมหานครก็คือ “ถนนข้าวสาร” 
 “ถนนข้าวสาร” เป็นถนนตั้งอยู่ในพื้นท่ีแขวงตลาดยอด เขตพระนคร มีระยะทางเริ่มตั้งแต่
ถนนจักรพงษ์หน้าวัดชนะสงครามยาวไปจนถึงถนนตระนาวบริเวณสี่แยกคอกวัว มีระยะทางทั้งสิ้น 
412 เมตร เป็นย่านเก่าแก่ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยพระองค์มีพระราชประสงค์สนับสนุนกิจกรรมการค้าของราษฎรในย่านนี้ให้เจริญรุ่งเรือง  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมโยธาธิการตัดถนนข้าวสารในปี พ.ศ. 2435 พระราชทานนามถนน
ตามเดิมว่า “ถนนข้าวสาร" แต่เดิมแล้วเป็นเพียงถนนสายสั้น ๆ ที่เกิดจากการถมคลองที่เคยเป็น 
ท่าข้ึนข้าวสารเพ่ือเชื่อมระหว่างถนนจักรพงษ์กับถนนตระนาวเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการตัดถนนใน
ระยะเวลาไล่เลี่ยกันของถนนสายส าคัญเก่าแก่อ่ืน ๆ เช่น ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ เป็นต้น  
ท าให้ในสมัยนั้นบรรดาขุนนาง คหบดี เจ้ากรมนายวังต่าง ๆ ได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนกันมากมาย  
และในช่วงก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถนนสายนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับผู้คนใน 
ยามกลางคืน มีอู่จอดรถประจ าทาง รายล้อมด้วยโรงหนัง โรงละคร โรงลิเก (กุศล เอ่ียมอรุณ, 2546) 
 นอกจากนี้ ถนนข้าวสารยังมีชื่อเสียงด้านการค้าขายสินค้าประเภทข้าวสารโดยเป็น 
แหล่งค้าขายที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนครโดยเฉพาะสินค้าประเภทข้าวสาร ซึ่งข้าวสารจ านวนมาก 
จะถูกขนส่งมาจากยุ้งฉางข้าวหลวง ณ สะพานช้างโรงสรีิมคลองคูเมืองเดิม หรือปัจจุบันเรียกว่า  
“คลองหลอด” เพ่ือน าข้าวสารมาขายให้แก่ชาวบ้านราษฎรในชุมชนต่าง ๆ บริเวณนี้ โดยถัดไป 
อีกช่วงหนึ่งถนนจะเป็นคลองที่เชื่อมต่อมาจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีการค้าขายข้าวสารจ านวนมาก 
ชาวบ้านจึงเรียกตรอกนี้ว่า “ตรอกข้าวสาร” 
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ภาพที่ 1.1: บริเวณถนนข้าวสารตรงข้ามกับวัดชนะสงคราม ถ่ายภาพโดยนายปีเตอร์ วิลเลียม ฮันท์        
   พ.ศ. 2488 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ที่มา: ก ำเนิด “ถนนข้ำวสำร” จำกคลอง กลำยเป็นถนนมีชื่อเป็นอำหำรหลักคนไทยได้อย่ำงไร.   
       (2562).  สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/culture/article_19050. 
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ภาพที่ 1.2: แผนผังถนนข้าวสารโดยรอบในอดีต 

  
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.  (2559).  ถนนข้ำวสำร.  สืบค้นจาก  
       https://thai.tourismthailand.org/Attraction/ถนนข้าวสาร. 
 
  ปัจจุบันถนนข้าวสารเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านสถานพักแรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรม 
การท่องเที่ยวแบบ Backpack กล่าวคือ เป็นแหล่งรวมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ 
ได้แก่ สถานพักแรมที่เน้นให้บริการราคาประหยัด ร้านอาหารไทยชื่อดังและร้านอาหารไทยริมทาง 
(Street Food) สปานวดแผนไทย ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น ซึ่งให้บริการตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลส าคัญของไทยท่ีมีชื่อเสียง นั่นคือ เทศกาลสงกรานต์ 
โดยถนนข้าวสารมีการจัดให้เล่นสงกรานต์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 และมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นสถานที่
ถ่ายท าภาพยนตร์ระดับฮอลลิวูด จึงนับได้ว่าย่านถนนข้าวสารเป็นแหล่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต 
ของนักท่องเที่ยวที่ครบครันและง่ายต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ใน
กรุงเทพมหานครอีกด้วย ได้แก ่วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑต์่าง ๆ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2558)  
ด้วยเหตุนี้ธุรกิจประเภทที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวในย่านถนนข้าวสารจึงต้องเผชิญกับการแข่งขัน 
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ที่รุนแรงดุเดือดจนนับว่าเป็นสมรภูมิธุรกิจที่ต่างหวังช่วงชิงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเรื่อยมา  
 จากการส ารวจด้วยช่องทาง Google Map พบว่า รูปแบบของที่พักแรมในย่านถนนข้าวสาร
จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1) โรงแรม (Hotel) เป็นอาคารที่มีห้องนอนเรียงกันหลายห้อง มีบริการที่ตอบสนอง 
ความสะดวกสบายผู้เข้าพัก 

 2) เกสต์เฮาส์ (Guesthouse) เป็นที่พักราคาถูกท่ีเจ้าของบ้านแบ่งห้องให้เช่า มีห้องน้ ารวม 
 3) โรงแรมแบบบูทิค (Boutique Hotel) เป็นโรงแรมขนาดเล็กเน้นการออกแบบตกแต่งที่มี
ความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน 
 4) โฮสเทล (Hostel) หนึ่งในประเภทสถานพักแรมในธุรกิจอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและ
ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวหรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีคุณสมบัติคือการเป็น 
ที่พักราคาประหยัด ซึ่งมักคิดค่าบริการเป็นรายเตียงและอาจให้บริการแบบเป็นห้องนอนรวมตั้งแต่  
2–30 เตียง และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางส าหรับให้นักท่องเที่ยวใช้บริการร่วมกัน ได้แก่ 
ห้องน้ า ห้องโถง ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ฯลฯ ส่งผลให้โฮสเทลนั้นตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ที่ท าให้พบปะเพ่ือนนักเดินทางใหม่ ๆ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
วัฒนธรรมกัน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน (ณัฐณิชา สุดดี,  
ฟาริดา เสริมสวัสดิ์ศรี, ดวงฤทัย พรมใจ และเพ็ญศรี แซ่คู, 2557) โดยโฮสเทลนั้นเป็นประเภทที่พัก 
ที่ได้รับความนิยมตลอดจนมีจ านวนมากที่สุดในย่านถนนข้าวสารและกลายเป็นตัวเลือกท่ีโดดเด่น
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการท่องเที่ยวที่คล่องตัว สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชวีิต มีความเรียบง่าย 
และมีระดับราคาเข้าพักต่อคืนที่ประหยัด (จีราวัฒน์ คงแก้ว, 2559) 
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ภาพที่ 1.3: แผนที่แสดงต าแหน่งสถานพักแรมประเภทโฮสเทลย่านถนนข้าวสารและราคาเข้าพัก 
   ต่อคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สถำนพักแรมประเภทโฮสเทลย่ำนถนนข้ำวสำรและรำคำเข้ำพักต่อคืน.  (2563).  สืบค้นจาก 
       https://www.google.com/maps/search/. 
 
 รูปแบบของโฮสเทลนั้นสามารถพบได้ทั่วไป 5 รูปแบบ ได้แก ่
 1) Basic/ Budget Hostel เป็นโฮสเทลรูปแบบดั้งเดิมที่เน้นความประหยัด ที่พักสะอาด 
เรียบง่าย ให้ผู้เข้าพักบริการตนเอง และอาจมีการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับเจ้าของ 
โฮสเทล 
 2) Design Hostel เป็นโฮสเทลที่สร้างจุดเด่นด้วยการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เพ่ือเป็น 
จุดขายและเป็นที่จดจ า ผู้เข้าพักส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกแบบ หรอืมักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 3) Lifestyle Hostel เป็นโฮสเทลที่เน้นการท ากิจกรรมระหว่างผู้เข้าพักซึ่งจัดโดยทาง 
โฮสเทล ไม่เน้นการออกแบบแต่เน้นพื้นที่การท ากิจกรรม เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
 4) Party Hostel เป็นโฮสเทลที่เน้นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยผู้เข้าพักเป็นหลัก  
โฮสเทลประเภทนี้จึงมีพ้ืนที่ส าหรับรองรับการท ากิจกรรม มีการออกแบบที่เน้นพ้ืนที่ส่วนกลาง
มากกว่าห้องพัก  
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 5) Standard Hostel เป็นโฮสเทลที่เน้นความเรียบง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่เน้นกิจกรรม 
มีบรรยากาศที่เงียบสงบ และเน้นความเป็นส่วนตัว โดยโฮสเทลประเภทนี้เป็นโฮสเทลที่มีจ านวนมาก 
ที่สุดในย่านถนนข้าวสาร (วนารัตน์ อ้ิมพัฒน์, 2559) 
 ผลการส ารวจข้อมูลของของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2562) พบว่า กลุ่มผู้เข้าพักที่ใช้บริการ 
ที่พักในย่านถนนข้าวสารส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเภท Backpacker หรือนักท่องเที่ยวสะพายเป้ 
กล่าวคือ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจ ากัด ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหรือคนหนุ่มสาว อยู่ในช่วง
อายุ 18–30 ปี ซึ่งเป็นครอบครัวชนชั้นกลาง หรือค่อนข้างมีฐานะในระบบทางสังคมและเศรษฐกิจ มี
การศึกษาท่ีด ีมักมาจากอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยุโรปตะวันตก มักจะใช้กระเป๋าเป้
สะพายหลังหรือถุงสัมภาระมากกว่าการใช้กระเป๋าเดินทาง โดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางข้ึนอยู่
กับงบประมาณที่มี มีการจัดการกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง สามารถยืดหยุ่นได้ มีการใช้จ่าย
อย่างประหยัด ไม่ต้องการความสะดวกสบายมากนัก เน้นเรื่องราคามากกว่าเรื่องคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของท่ีพัก หรืออาหารการกิน รักอิสระ มีความเป็นกันเอง ต้องการพบปะเพ่ือนนักเดินทาง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยว เปิดใจรับสิ่งใหม ่ๆ โดยมีความสนใจ
เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 นอกจากนี้ยังพบว่า แม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจประเภทโฮสเทลในย่านถนนข้าวสารนั้นจะ
รุนแรงแต่ทว่าการพัฒนาปรับตัวของธุรกิจกลับเป็นไปได้อย่างจ ากัด เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็น 
กลุ่มผู้บริโภคหลักของธุรกิจประเภทโฮสเทลมีความอ่อนไหวต่อเรื่องราคา โดยสะท้อนได้จากข้อมูล 
บนแพลตฟอร์มการเปรียบเทียบราคาที่พัก ได้แก่ Agoda Booking, TripAdvisor ดังนั้น การสื่อสาร
จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่น ามาเป็นกลยุทธ์ของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาด
โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ การสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มตัวกลางที่ให้บริการด้าน 
การท่องเที่ยวและการจองที่พัก การส่งเสริมทางการตลาดในรูปแบบการจัดแพ็คเกจให้บริการ 
ตลอดจนการสื่อสารด้านการบริการ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร” 
เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในบริบทของนักท่องเท่ียวเกียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
และน าผลของการศึกษามาใช้ต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการก็ดี ในเชิงการสื่อสารก็ดี และ 
ในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจทีพักแรมและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.2.1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทล 
บนถนนข้าวสารเป็นอย่างไร 
 1.2.2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 
 1.2.3 การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ของสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสาร
เป็นอย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 1.2.4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 1.2.5 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารอย่างไร 
 1.2.6 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.3.1 เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท
โฮเทลบนถนนข้าวสาร 
 1.3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสาร
ของนักท่องเที่ยว 
 1.3.3 เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ของสถานพักแรมประเภทโฮเทลบน 
ถนนข้าวสาร 
 1.3.4 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสาร
ของนักท่องเที่ยว 
 1.3.5 เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจะท าให้การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
 1.3.6 เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1: ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจะท าให้การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 2: การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology Research) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลวิจัย  
โดยผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสาร จ านวน 400 คน และให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยตนเอง (Self–adminstered Questionaire) ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น  
2 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยก าหนดให้เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 
 
1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ   
 1.6.1 โฮสเทล หมายถึง สถานพักแรมราคาประหยัดซึ่งตั้งอยู่บนถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการโดยคิดค่าเข้าพักเป็นรายเตียง มีลักษณะเป็นห้องนอนรวมกับ
นักท่องเที่ยวคนอ่ืน และมีพ้ืนที่ส่วนกลางไว้คอยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
 1.6.2 นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสาร 
 1.6.3 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด หมายถึง วิธีที่จะใช้การสื่อสารเพื่อท าให้นักท่องเที่ยว
รับรู้และตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 
 1.6.4 แพลตฟอร์มตัวกลางในการจองที่พัก หมายถึง ผู้ให้บริการช่องทางส าหรับการจอง
และหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 1.6.5 ปัจจัยการสื่อสารการตลาด หมายถึง การสื่อสารส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ด้านการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 
  1.6.6 การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลบน 
ถนนข้าวสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 เพ่ือทราบลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 
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 1.7.2 เพ่ือทราบการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
  1.7.3 เพ่ือน าผลของการศึกษาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อทางวิชาการ 
การสื่อสาร และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
  การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสือ่สารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยวและคุณภาพการเดินทางพักแรม 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับที่พักประเภทโฮสเทล 
 2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจ  
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเทีย่วและคณุภาพการเดินทางพักแรม  
 ความหมายของคุณภาพการเดินทางพักแรม  
 Chen & Tsai (2007) อธิบายว่า คุณภาพการเดินทางพักแรม คือ การประเมินผลของ
นักท่องเที่ยวตามแบบมาตรฐานการให้บริการที่เก่ียวกับประสบการณ์การเดินทาง ซึ่งการประเมินผล 
ของนักท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและประสบการณ์จริงที่ได้เจอ  
 Backman & Veldkamp (1995) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพการเดินทางเกิดขึ้นขณะที่
เดินทางท่องเที่ยวและจะเกิดการประเมินผลหลังจากได้ทอ่งเที่ยว  
 อีกทั้ง Perera & Vlosky (2013) กล่าวว่า ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวไม่มีขีดจํากัด 
ซึ่งประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมดจะผ่านกระบวนการต่าง ๆ คือ ก่อนการเดินทาง 
ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางพักแรมของนักทอ่งเที่ยว คือ  
 1) ด้านสินค้าและบริการ คือ สินค้ามีความหลากหลาย สินค้ามีความเหมาะสมกับสถานที่ 
สินค้ามีคุณภาพ รวมท้ังอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความหลากหลาย สะอาดและปลอดภัย และการบริการ
ของพนักงานให้บริการมีความเหมาะสมและเต็มใจบริการเสมอ  
 2) ด้านราคา คือ ราคาที่พัก อาหาร ค่ากิจกรรม และของที่ระลึกมีความเหมาะสมกับ
สถานที่  
 3) ด้านสถานที ่คือ มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พัก และมสีถานที ่ 
สําหรับจอดรถอย่างเพียงพอ รวมท้ังต้องมีความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่น้ัน  
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 4) ด้านกิจกรรม คือ กิจกรรมมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสถานที่ มีการให้บรกิาร 
ด้านกิจกรรมอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว (วรลักษณ์ บริบูรณ์ย่ังยืน, 2559)  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาและการกําหนดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
 1) ความมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ สถานทีท่่องเที่ยวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน 
หมู่นักท่องเที่ยว (ทิพย์นรา คณุเกษม, 2559)  
 2) ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ ข้อจํากัดด้าน 
การบริการ สาธารณูปโภคต่าง ๆ และปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว  
 3) สิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ โรงแรม ทีพั่ก ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สถานบริการ 
ต่าง ๆ สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมท้ังระบบการรักษาความปลอดภัย  
 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ ระบบนิเวศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม 
อ่ืน ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว  
 5) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ ลกัษณะการเดินทาง สภาพของถนนในการเดินทาง 
ระยะเวลาในการเดินทางจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
 6) คณุค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของ
แหล่งท่องเที่ยยว ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีการดํารงชีวิต 
รวมถึงความสําคัญทางลัทธิและศาสนา 
 จากการศึกษาคุณภาพการเดินทางพักแรม (Trip Quality) สรุปได้ว่า คุณภาพการเดินทาง 
พักแรม หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ที่ได้สัมผัสกับสถานที่จริง 
บรรยากาศจริง และสามารถประเมินผลจากการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งได้  
 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการหน่ึงที่สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับบุคคล 
ที่ประกอบธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชําระเงินระหว่าง
ประเทศ ช่วยสร้างอาชีพ การจ้างงาน กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต และที่สําคญั
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน โดยมีขอบข่ายกว้างทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว (พิมพรรณ สุจารินพงศ,์ 
2551) โดยองค์การการท่องเที่ยวได้กําหนดไว้ว่าการเดินทางที่เป็นการท่องเที่ยวจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว เป็นการเดินทางด้วย
ความสมัครใจ และเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือ 
หารายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิรชญา มณีเนตร (2552) ที่กลา่วว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง
ของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพํานักที่อาศัยไปยัง
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สถานที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว
มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชม 
การแข่งขันกีฬา การเดินทางเพ่ือการศึกษา การเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือ 
เย่ียมญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 
 การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเดินทางของบุคคลจาก
ที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวด้วยความสมัครใจ เพ่ือวัตถประสงค์ใด ๆ ทีไ่ม่ใช่เพ่ือการหา
รายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐบาลที่วางแผนและจัดการท่องเที่ยว และชุมชนหรือ
เจ้าของท้องถิ่นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว (ราณี อิสชัิยกุล, 2557) 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: W.T.O.) ได้ให้ความหมาย
ของการท่องเที่ยว (Tourism) ว่า เป็นการเดินทางเพ่ือความบันเทิงร่ืนเริงใจ เย่ียมญาติหรือการเข้า
ร่วมประชุม แต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลัก หรือไปพํานักอยู่อย่างเป็นการถาวร หรือเป็น 
การเดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่และผ่อนคลายความเครียด โดยมีเง่ือนไขว่า 
การเดินทางน้ันเป็นการเดินทางเพียงช่ัวคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง (“ความหมาย
ของการท่องเที่ยว”, 2563)   
 รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ (2561, หน้า 100) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ของ
มนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรม ในการเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน 
 Lumsdon (1999 อ้างใน ราณี อิสิชัยกุล, 2557) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ติดต่อและสมัพันธ์กับกิจกรรมของบุคคล โดยสามารถเกิดขึ้นจากการท่ีเดินทางจาก 
ที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนและการติดต่อธุรกิจ แลกเปลี่ยนทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการเดินทางและการท่องเที่ยว  
ซึ่งหากพิจารณาประเภทของการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 ประเภทหลกั ได้แก่  
 1) การท่องเที่ยวเพ่ือความเพลิดเพลินและการพักผ่อน (Leisure Travel) การท่องเที่ยวเพ่ือ
ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือหลีกหนีความจําเจจากสภาพชีวิตประจําวัน 
การทํางานที่เร่งรีบ และความเคร่งเครียด โดยเดินทางไปพักผ่อนหรือหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ใจในแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังการเดินทางไปเย่ียมเยือนเพ่ือนสนิทมิตรสหาย นักท่องเที่ยวประเภทน้ี
นิยมซื้อรายการนําเที่ยวจากบริษัทนําเที่ยว เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายรวมท่ีถกูกว่าและได้พบเพ่ือนเดินทาง
จากการท่ีต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ 



17 

 2) การท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Travel) การทอ่งเที่ยวเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการเดินทางเพ่ือการเจรจาธุรกิจหรือเพ่ือร่วมประชุมและสัมนา แม้จะเป็น
ส่วนหน่ึงของงานแต่ก็จัดเป็นประเภทของการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเน่ืองจากการเดินทางของ     
นักธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางเป็นจํานวนมากและส่วนหน่ึงของ 
การเจรจาธุรกิจมักมีการให้บริการด้านความบันเทิงแก่ลูกค้า เช่น การรับประทานอาหารหรือฟังเพลง 
และเจรจาธุรกจิไปพร้อมกัน เป็นต้น 
 3) การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Travel) การท่องเที่ยวตาม 
ความสนใจพิเศษเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะทางหรือตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Market) ที่
นักท่องเที่ยวมีความสนใจเฉพาะด้านหรือตามแบบแผนการดํานินชีวิต (Lifestyle) เช่น การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น นับเป็นท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ทีม่ีกระแสความสนใจ
หลากหลาย และสลับซับซ้อนมากข้ึน 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับที่พักประเภทโฮสเทล 
 ที่พักแรม หรือที่พักสําหรับคนเดินทางหรือนักท่องเที่ยวใช้พักค้างคืนช่ัวคราวในระหว่าง 
การเดินทางหรือเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาและใช้จ่ายเงินมากใน 
การเดินทางแต่ละครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวที่พักแรงในยุคแรก ๆ  
จะเป็นที่พักแรมสาธารณะที่สว่นใหญ่จะมลีักษณะเป็นเพียงกระท่อมที่ว่างเปล่าแล้วพัฒนาเรื่อย ๆ 
เพ่ือรองรับผู้เดินทางทั้งพ่อค้า ผู้แสวงบุญตลอดจนนักท่องเท่ียว ปัจจุบันมกีารดําเนินธุรกิจที่พักแรม
ลักษณะหลากหลายสําหรับให้บริการแก่ผู้เดินทาง นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว ตามรสนิยมและ 
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ที่พักแรมอาจอยู่ในเมือง นอกเมือง หรือสถานที่ธรรมชาติโดยมีรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมน้ัน ๆ มอุีปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับการพัก
ค้างคืนซึ่งที่พักแรมมีหลากหลายประเภท ได้แก่ บังกะโล เรือนพักตากอากาศ พ้ืนที่ต้ังแคมป์ เรือนพัก
แรม ที่พักในวัด บ้านพัก หอพัก (โฮสเทล) คอนโดมิเนียม เกสต์เฮาส์ โมเต็ล และโรงแรม ในที้น้ีผู้วิจยั
จะขอกล่าวถึง โฮสเทลซึ่งเป็นที่พักที่มีค่าใช้จา่ยไม่แพงมากนัก 
 การริเริ่มพัฒนาโฮสเทลได้รับการยอมรับเป็นแห่งแรกของโลก เรียกว่า “Youth Hostel” 
หรือหอพักเยาวชน มีห้องนอนรวมที่มีเตียงนอนถึง 3 ช้ัน ห้องครัว และห้องนํ้า โฮสเทลแห่งน้ีต้ังอยู่ที่
ปราสาทอาลเตอนา (Altena Castle) ในประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455)  
ผู้ก่อต้ัง คือ Richard Schirrmann มีจุดเริม่ต้นมาจากการท่ีพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาตามชนบท 
ซึ่งเป็นการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานหลายวัน ต้องพักในฟาร์มบ้าง ตามโรงเรียนบ้าง โดยจัด
ห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้งาน ย้ายโต๊ะออก และนําเตียงมาวางซ้อนกันเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ ทําให้นอนกันได้
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หลาย ๆ คน หอพักเยาวชนจึงเป็นหน่ึงในการเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและเยาวชนในประเทศ
เยอรมนี เพ่ือต้องการสนับสนุนให้เด็กวัยรุ่นที่ยากจนจากเมืองใหญ่ได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัส 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และได้รับประสบการณ์ใหม ่ๆ ในเมอืงต่าง ๆ (วลัยลักษณ์ สุขจั่น, 2560)  
 โฮสเทลในสมัยก่อนสนับสนุนให้คนเมืองเดินทางท่องเที่ยวในชนบท มีที่พักที่เรียบง่าย 
สะอาด และปลอดภัย เร่ิมเป็นที่นิยมในช่วงปี ค.ศ. 1960–1970 ในช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 
ธุรกิจน้ีก็ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว โดยปรับเป็นการสร้างที่พักในเมืองเพ่ือให้คนเมือง 
นักท่องเที่ยว และนักท่องเทีย่วสะพายเป้มาพักในราคาที่ถูกลง ซึ่งปัจจบัุนมีโฮสเทลทีเ่ป็นสมาชิก 
กับสมาคมบ้านเยาวชนที่พัฒนามาจากความคิดของ Richard Schirrmann โดยมีสํานักงานใหญ ่
อยู่ที่ประเทศอังกฤษ คือ HI-Hostelling International เป็นองค์กรก่ึงแสวงหาผลกําไร สนับสนุนให้
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้เดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ปัจจุบันมีจํานวนมากกว่า 4,000 แห่ง ใน 90 ประเทศทั่วโลก (วรพันธ์ุ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์  
ศรีกสิกรณ์, 2559) 
 เมื่อเกิดความกดดันจากผู้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม โฮสเทลจึงเป็นพ้ืนที่ที่ 
นักเดินทางท่องเที่ยวมาอยู่รวมกัน หลีกเลี่ยงจากผู้คนในทอ้งถิ่น ได้พบปะกับเพ่ือนนักเดินทาง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว ทัศนคติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ
เพ่ือนต่างภาษาและวัฒนธรรม การให้เกียรติและเคารพสทิธิซึ่งกันและกัน ซึ่งการอยู่ร่วมกันน้ันย่อม
ต้องมีกฎระเบียบ ข้อตกลง โดยการกําหนดกฎระเบียบในการเข้าพักภายในห้องพักรวมของโฮสเทล
มักเน้นเร่ืองมารยาททางสังคม น่ันคือ การไม่รบกวนผู้อ่ืน หรือรุกล้ําความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืนในด้าน
เสียง กลิ่น และแสงสว่าง โดยในโฮสเทลส่วนใหญ่กําหนดกฎระเบียบไว้ ดังน้ี  
 1) ห้ามส่งเสียงดัง  
 2) ไม่พูดคุยโทรศัพท์ภายในหอ้งพัก  
 3) ปิดประตูเบา ๆ  
 4) ใช้หูฟังในการฟังเพลงเท่าน้ัน  
 5) ไม่นําอาหารและเคร่ืองด่ืมเข้ามารับประทานภายในห้องพัก  
 6) ห้ามสูบบุหร่ีภายในห้องพัก  
 7) ปิดไฟเป็นเวลาเพ่ือไม่ให้แสงสว่างรบกวนผู้อ่ืนเวลานอน 
 กฎระเบียบดังกล่าวถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในสถานการณ์ทางสังคมซึ่งถือเป็นความเช่ือร่วมกัน
เพ่ือเป็นการควบคุมพฤติกรรมว่า พฤติกรรมใดได้รับอนุญาตและพฤติกรรมใดไม่ได้รับอนุญาต 
(Argyle, Furnham & Graham, 1981) ซึง่เป็นพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้อยู่ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 โฮสเทลมีลักษณะพ้ืนที่ที่ใช้รว่มกันเป็นส่วนใหญ ่มีความเป็นส่วนรวมสูง ส่งเสริมให้คน 
ในพ้ืนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน จงึเป็นที่พักราคาประหยัดเมื่อเทียบกับโรงแรมหรือเกสเฮาส ์มีความ 
เรียบง่าย ภายในโฮสเทลให้บรรยากาศที่เป็นักนเองทําให้ผู้เข้าพักมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ไม่รู้สึก 
แปลกแยกหรอืแตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ (การัณยภาส ภู่ยงยุทธ, 2559) มีของใช้และสิง่อํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น หอ้งครัว ห้องนํ้า ห้องน่ังเล่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เคร่ืองครัว 
เป็นต้น  
 โฮสเทลมีห้องพักแบบนอนรวม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ห้องพักอาจมีจํานวนเตียงนอนต้ังแต่  
3 เตียงไปจนถึง 30 เตียง ลักษณะเตียงนอนมี 3 แบบ ได้แก่ 1 ช้ัน 2 ช้ัน และ 3 ช้ัน ในปัจจุบันน้ัน
โฮสเทลหลายแห่งให้บริการที่ดีมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ตู้เก็บของ (Locker) ที่รับฝาก
สัมภาระ เต้ารับไฟฟ้า หลอดไฟประจําเตียง อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi–Fi) เคร่ืองปรับอากาศ  
เคร่ืองทํานํ้าอุ่น และอุปกรณ์ที่ใช้อาบนํ้า อีกทั้งยังมีแม่บ้านทําความสะอาด มีบริการอาหารเช้า  
แต่ยังคงบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย 
 รูปแบบโฮสเทลน้ันมีด้วยกัน 7 ลักษณะ โดยมีความหลากหลายและระดับคุณภาพที่
แตกต่างกันออกไป (วลัยลักษณ์ สุขจั่น, 2560, หน้า 32–37) ดังน้ี  
 1) โฮสเทลราคาประหยัด (Cheap Hostels) เหมาะสําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่มี
งบประมาณจํากัด มีห้องพักที่เป็นเตียง 2 ช้ัน นอนรวมกันมีต้ังแต่ 6 เตียงขึ้นไป โดยในบางแห่งอาจมี
มากถึง 30 เตียง ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากนัก 
 2) โฮสเทลทีใ่ห้บรรยากาศเหมือนบ้าน (Homely & Cozy Hostels) ส่วนใหญม่ีลักษณะ
เป็นบ้านหรืออาคารประเภทตึกแถว มีห้องพักที่ต้องนอนรวมกัน อาจเป็นแบบเตียงเด่ียวหรือเตียง  
2 ช้ัน โดยบางแห่งมีห้องพักรวมแบบหญิงลว้นให้บริการด้วย นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ส่วนกลางให้ได้ใช้
ประโยชน์และทํากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ อย่างเช่น พ้ืนที่ทําอาหาร หรือพ้ืนที่
น่ังเล่น มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าที่พัก  
 3) โฮสเทลที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามและหรูหรา (Boutique Hostels– 
Design, Luxury, Upscale) มีรูปแบบห้องพักที่หลากหลาย เช่น ห้องพักรวมทั่วไป หอ้งพักรวม 
แบบหญิงล้วน อาจเป็นแบบเตียงเด่ียวหรือเตียง 2 ช้ัน นอกจากน้ียังมีห้องพักส่วนตัว ห้องพักสําหรับ
ครอบครัว มีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสบายที่มีคุณภาพ ให้บรรยากาศที่ดี สะอาด และให้
ความรู้สึกปลอดภัย 
 4) โฮสเทลสําหรับคนชอบงานสังสรรค์และพบปะเพ่ือนใหม่ (Party Hostels–All Night 
Long) เริ่มเป็นที่นิยมมากข้ึนทั่วโลก ผู้เข้าพักส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18–30 ปี โดยมีบาร์ที่เปิด
ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เหมาะสําหรับคนที่ชอบเข้าสังคม พบปะผู้คนใหม่ ๆ มีพ้ืนที่ส่วนกลางไว้ 
จัดกิจกรรมงานสังสรรค์ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในผับบาร์ ในบางแห่งให้บรรยากาศสบาย ๆ และ 
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อาจมีลานกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสระว่ายน้ํา ในส่วนของห้องพักมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
ห้องพักรวมทั่วไป ห้องพักรวมแบบหญิงล้วน อาจเป็นแบบเตียงเด่ียวหรือเตียง 2 ช้ัน และในบางแห่ง 
ก็อาจห้องพักส่วนตัวไว้ให้บริการด้วย 
 5) หอพักเยาวชนแบบด้ังเดิม (Traditional Youth Hostels) เป็นท่ีพักราคา ประหยัด  
มีหอพักและพ้ืนที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ เหมาะสําหรับคนที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ อย่างเช่น การพา
นักเรียนมาทัศนศึกษา 
 6) โฮสเทลสําหรับคนรักกิจกรรม (Activity Hostels–Lifestyle) เป็นที่พักที่เหมาะสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชอบทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกหรือภายในที่พัก เช่น ขี่จักรยาน เดินป่า  
ปีนเขา ชกมวย ทําอาหาร เป็นต้น มีการตกแต่งภายในตามรูปแบบกิจกรรม มีพ้ืนที่สําหรับเก็บ 
อุปกรณ์ ในการให้บริการห้องพักก็มีหลากหลายแตกต่างกัน เช่น บางแห่งมีทั้งห้องพักรวมทั่วไป 
ห้องพักรวมแบบหญิงล้วน อาจเป็นแบบเตียงเด่ียวหรือเตียง 2 ช้ัน นอกจากน้ียังมีห้องพักส่วนตัว 
ห้องพักสําหรับครอบครัว แต่ในบางแห่งก็อาจมีเฉพาะห้องพักรวมเพียงอย่างเดียว  
 7) โฮสเทลทีม่มีาตรฐานสูง (5 Star Hostels–Based on a Transparent Criteria) เป็น
โฮสเทลที่มีการออกแบบตกแต่งที่ไม่เหมือนใครเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความย่ังยืน การออกแบบที่ดี
มีเอกลักษณ์ สง่เสริมประสบการณ์ทางสังคม และมีพนักงานที่ดี ในส่วนของห้องพักมีรูปแบบห้องพัก 
ที่หลากหลาย โดยมีห้องพักรวมทั่วไป ห้องพักรวมแบบหญิงล้วน อาจเป็นแบบเตียงเด่ียวหรือ 
เตียง 2 ช้ัน นอกจากน้ียังมีห้องพักส่วนตัว ห้องพักสําหรับครอบครัว มีการบริการและสิ่ง 
อํานวยความสะดวกสบายที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่ดี สะอาด และรู้สึกปลอดภัย 
 โฮสเทลแบ่งพ้ืนที่การใช้งานภายในออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
 1) พ้ืนทีส่่วนตัว เป็นพ้ืนที่ที่สามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน ได้แก่ 
พ้ืนที่ส่วนห้องพักและห้องน้ํา  
 2) พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ เป็นพ้ืนที่ที่บุคคลหรือกลุ่มที่เป็นผู้เข้าพักเท่าน้ันที่สามารถใช้พ้ืนที่น้ัน
ได้ 
 3) พ้ืนทีส่าธารณะ เป็นพ้ืนที่สําหรับการต้อนรับและพักคอย ซึ่งในบางแห่งมีการจัดการพ้ืนที่
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเป็นลักษณะแบบผสม เช่น การจัดพ้ืนที่พักคอยร่วมกับพ้ืนที่
รับประทานอาหาร การจัดพ้ืนที่พักคอยร่วมกับพ้ืนที่จัดกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องพักรวมของโฮสเทล  
 ห้องพักรวม (Dorms Room) ภายในโฮสเทลมีลักษณะห้องพักแบบหอพัก (Dormitory) 
ภายในห้องมักมีเตียงแบบ 2 ช้ัน (Bunk Bed) ซึ่งรูปแบบของห้องพักรวมในโฮสเทลน้ันมีหลาย
ลักษณะ จะมจีาํนวนเตียงนอนต้ังแต่ 3 เตียงขึ้นไป แต่ที่พบทั่วไปมักเป็นห้องพักแบบ 4 เตียงขึ้นไป
มากกว่า (วลัยลักษณ์ สุขจั่น, 2560, หน้า 38–40) โดยห้องพักมีลักษณะหลัก ๆ ด้วยกนั 3 แบบ ดังน้ี 
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 1) ห้องพักรวมแบบเตียง 2 ช้ัน (Dorms Bunk Bed) ห้องพักในโฮสเทลส่วนใหญ่โดยทัว่ไป
จะใช้ห้องพักลักษณะน้ี บางแห่งอาจมีผ้าม่านหรือสิ่งปิดก้ันระหว่างกันเพ่ือความเป็นส่วนตัว มีการ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายที่ต่างกัน โดยโฮสเทลท่ีใช้ลักษณะเตียงแบบน้ีมักให้ใช้แสงสว่าง 
ร่วมกันซึ่งเป็นไฟส่วนกลาง ในบางแห่งแต่ละเตียงจะมีเต้ารับไฟฟ้าให้ใช้เป็นส่วนตัว แต่ในบางแห่ง 
อาจต้องใช้ร่วมกัน ส่งเสริมให้คนมีการปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าความเป็นส่วนตัว 
 2) ห้องพักรวมแบบเตียงเด่ียว (Dorms Single Bed) เป็นห้องพักรวมที่ไม่ใช้เตียง 2 ช้ัน  
แต่จะใช้เตียงเด่ียวแทน บางแห่งอาจมีผ้ามา่นหรือสิ่งปิดก้ันระหว่างกันเพ่ือความเป็นส่วนตัว มีการ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกสบายโดยใช้แสงสว่างร่วมกันซึ่งเป็นไฟส่วนกลาง แต่ในบางแห่งอาจ 
มีไฟฟ้าแสงสว่างแยกเป็นส่วนตัวด้วย ในบางแห่งแต่ละเตียงจะมีเต้ารับไฟฟ้าให้ใช้เป็นส่วนตัว  
ในบางแห่งอาจต้องใช้ร่วมกัน ส่งเสริมให้คนมีการปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าความเป็นส่วนตัว 
 3) ห้องพักรวมแบบรัง (Pod–Style Dorms) เป็นห้องพักรวมที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้พัก
แต่ละเตียงมากขึ้น ซึ่งต่างจากห้องพักที่เป็นเตียงสองช้ันทั่วไป ลักษณะทีน่อนมีผนังก้ันระหว่างกัน  
มีผ้าม่านหรือบานเลื่อนเพ่ือความเป็นส่วนตัว มีบริการเต้ารับไฟฟ้าและแสงสว่างส่วนตัว อาจมีที่วาง
หรือที่เก็บของใช้เป็นการใช้พ้ืนที่ที่มีประสทิธิภาพมาก สามารถควบคุมหรือยืดหยุ่นการปฏิสัมพันธ์
และความเป็นส่วนตัวได้ 
 ลักษณะของผู้เข้าพักโฮสเทล 
 ผู้เข้าพักโฮสเทลส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางท่องเที่ยว โดยประเภทของนักท่องเที่ยวถูกแบ่ง
ออกตามลักษณะการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (วรพันธ์ุ  
คล้ามไพบูลย์ และจิตติภัณฑ์ ศรีกสิกรณ์, 2559) ดังน้ี  
 1) นักท่องเที่ยว (Tourist) มงีบประมาณการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง มีการวางแผนด้าน
งบประมาณและการเดินทางที่รอบคอบไว้ก่อนออกเดินทาง โดยมีตารางเวลาที่แน่นอน ใช้เวลา
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาที่สั้น มักเดินทางเป็นกลุ่มหรือกรุ๊ปทัวร์ ทอ่งเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจ มักเที่ยวในสถานทีท่ี่เป็นที่นิยม เน้นการเดินทางที่มีความสะดวกสบาย เลือกที่พักที่พร้อม
ด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสะอาด มีความเป็นส่วนตัว และมีความปลอดภัย 
 2) นักเดินทาง (Traveler) มคีวามต้องการแสวงหาประสบการณ์จริงในเรื่องของวิถีชีวิต 
ในท้องถิ่น มักเดินทางคนเดียวหรือสองคน เพ่ือสัมผัสวัฒนธรรมและธรรมชาติของท้องถิ่นน้ัน ๆ  
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ความเป็นอยู่ อาหารการกิน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 3) นักท่องเที่ยวสะพายเป้ (Backpacker) หรือนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจํากัด ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาหรือคนหนุ่มสาว อยู่ในช่วงอายุ 18–30 ปี ซึ่งเป็นครอบครัวชนช้ันกลางหรือค่อนข้าง 
มีฐานะในระบบทางสังคมและเศรษฐกิจ มีการศึกษาที่ดี มกัมาจากอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และยุโรปตะวันตก (Kerry, 2013) โดยใช้ช่วงเวลา 1 ปีก่อนที่จะเข้าเรียนหรือทํางาน  
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โดยในสหราชอาณาจักรเรียกว่า “Gab Year” ส่วนในประเทศนิวซีแลนด์เรียกว่า “Overseas 
Experience” (Rashid–Radhaa, Lockwoodb & Nolan–Davisc, 2016)  ในการเดินทางน้ัน 
มักจะใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังหรือถุงสัมภาระมากกว่าการใช้กระเป๋าเดินทาง โดยจะใช้ระยะเวลา 
ในการเดินทางท่องเที่ยวนานกว่า 3 เดือน หรืออาจเป็นปีขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มี โดยมีการจัดการ
กับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ต้องการ
ความสะดวกสบายมากนัก เน้นเร่ืองราคามากกว่าเรื่องคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่ีพักหรืออาหาร
การกิน รักอิสระ มีความเป็นักนเอง ต้องการพบปะเพ่ือนนักเดินทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท่องเที่ยว เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ โดยมีความสนใจเรียนรู้ในเร่ืองของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มักเข้าไปมสี่วนร่วมหรือคลุกคลีเพ่ือรับรู ้และสมัผสัประสบการณ์อย่างแท้จริง 
(Kerry, 2013 และ Paris, 2010) ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสะพายเป้ได้มีการพัฒนารูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่ต่างกันออกไป (วรพันธ์ุ คล้ามไพบูลย์ และจิตติภัณฑ์ ศรีกสกิรณ์, 2559) ดังน้ี 
 1) นักท่องเที่ยวสะพายเป้แบบด้ังเดิม (Pioneer Backpacker) เป็นนักทอ่งเที่ยวสะพายเป้ 
ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังยึดวิถีของความเป็นฮิปป้ี ความเช่ือสนใจในศิลปะ ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพ่ือนนักเดินทางท่องเที่ยวคนใหม่ ๆ มีการเดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระ ไม่ม ี
การวางแผนหรือการกําหนดตารางเวลาที่ชัดเจน ในการค้างคืนจะเลือกที่พักที่มีราคาถกู เรียบง่าย  
มีพ้ืนที่ให้ได้พบปะคนอ่ืน ๆ และมีการเดินทางที่สะดวกสบาย เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
 2) นักท่องเที่ยวสะพายเป้สมัยนิยม (Modern Backpacker) เป็นนักท่องเท่ียวสะพายเป้ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสะพายเป้แบบด้ังเดิม มีการเดินทางท่องเที่ยว
อย่างอิสระ ไม่มีงบประมาณจํากัด มีการวางแผนหรือการกําหนดตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจน ยืดหยุ่น
ได้บ้าง ชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนนักเดินทางท่องเที่ยวคนใหม่ ๆ ในการค้างคืนจะ
เลือกที่พักที่ไมจ่ําเป็นต้องมีราคาถูกมากนัก ลักษณะที่พักจะมีความสวยงาม ดูดี ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรม มีความสงบ เช่น ย่านเมืองเก่า หรือชุมชนท้องถิ่น 
 3) นักท่องเที่ยวสะพายเป้สมัยใหม่ (Flashpacker) เป็นนักท่องเที่ยวสะพายเป้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจ สนใจงานศิลปะและงานออกแบบ ชอบการสังสรรค์เพ่ือได้พบปะคนอ่ืน ๆ ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวจะพกพาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ติดตัวไปด้วยเสมอเพ่ือใช้ในการหาข้อมูลและการติดต่อ 
สื่อสาร เป็นกลุม่ที่ไม่คํานึงถึงเร่ืองค่าใช้จ่าย เน้นเร่ืองคุณภาพมากกว่าเรื่องราคา เลือกที่พักที่ม ี
การออกแบบตกแต่งสวยงาม ดูดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
มีอาหารการกินที่ดี มีความสะอาด และมีความปลอดภัย 
 4) นักชิมสะพายเป้ (Foodiepacker) เป็นนักท่องเที่ยวสะพายเป้ที่เดินทางมาเพื่อชิมหรือ
ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่กําลังเป็นกระแสนิยม โดยการได้
เรียนรู้ทักษะวิธีการทําอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นน้ัน ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ ทําให ้
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เข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการเป็นอยู่อย่างแท้จริง 
 
2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 ความหมายของการตัดสินใจ 
 ความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังน้ี 
 พีรพงศ์ ดาราไทย (2542, หน้า 39) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง ความคิดและ 
การกระทําต่าง ๆ ที่นําไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเพ่ือ 
ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 Griffiths (1959) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการศึกษาทางเลือกทางการปฏิบัติ 
โดยการคิดการเลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน 
 Santrack (2003, p. 365) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการประเมิน
ทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกจากทางเลือกเหล่าน้ัน 
 Goldstein (2008, p. 466) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นการพิจารณาเลือกทางเลือกต่าง ๆ 
ของบุคคลที่ต้องปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างกัน 
 Kowalski & Westen (2009, p. 238) กลา่วว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องกระบวนการที่บุคคล
ให้นํ้าหนักเชิงบวกและเชิงลบแก่ทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
 สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ 
ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกข้ันตอน 
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การประสานงาน และการควบคุม  
 ทฤษฎีการตัดสินใจของ Gelatt (Gelatt’s Decision Making Theory) ทฤษฎีน้ีแสดงถึง
วงจรกระบวนการตัดสินใจโดยเริ่มจากจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์และเมื่อบุคคลมีความประสงค์ 
ที่ต้องการจะตัดสินใจบุคคลน้ันก็ประสงค์จะได้รับข้อสนเทศโดยเขาจะรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการตัดสินใจของเขา ต่อจากน้ันบุคคลก็จะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและพยายามนํามา
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเลือกพิจาณาความเป็นไปได้ของทางเลือกสําหรับการทํานายผลอาจจะ
ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของประสบการณ์ในอดีตและระดับความปรารถนาของบุคคลน้ัน ซึง่การทํานาย
ผลจะมีประสทิธิภาพหรือไม่เพียงใดจะขึ้นอยู่กับสิ่ง 2 ประการ คือ ข้อมลูที่รวบรวมได้และน้ําหนัก 
ในการคาดคะเนอย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม สําหรับลําดับข้ันต่อไปเป็นระบบค่านิยม ในช้ันน้ี
บุคคลจะพิจารณาถึงผลที่พึงปรารถนาเขาจะเปรียบเทียบผลที่ได้รับกับลาํดับข้ันของค่านิยม เช่น  
ถ้าเขาเลือกวิชาชีพน้ีเพ่ือต้องการเงินเดือนมากหรือคาดได้ว่าเขาสามารถเรียนจบในสาขาวิชาน้ีได้ 
และจะได้มีโอกาสศึกษาต่อเขาอาจจะต้องต้ังคําถามว่าค่านิยมสูงสุดของเขานั้นคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือให ้
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การตัดสินใจเลอืกของเขาเหมาะสมย่ิงข้ึน สว่นขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผลและการเลือกตัดสินใจ 
ซึ่งจะเป็นผลมาจากการตัดสินใจโดยวางแผนสํารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลใหมเ่พ่ือการตัดสินใจครั้งต่อไป  
(Gelatt, 1962) สําหรับวงจรกระบวนการตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี  
 1) จุดมุ่งหมาย บุคคลต้องการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกน้ัน ๆ  
 2) ข้อสนเทศ บุคคลจะต้องค้นหาข้อมูลเก่ียวกับทางเลือกน้ัน ๆ  
 3) ความเป็นไปได้ โดยจะต้องค้นหาความเป็นไปได้ทั้งหมดของกิจกรรม  
 4) ความเป็นไปได้ของผลที่จะได้รับ โดยจะต้องตรวจสอบลําดับความเป็นไปได้ในแต่ละ
ทางเลือก 
 5) ความน่าจะเป็นของผลท่ีได้รับ โดยการทํานายความน่าจะเป็นจริงของแต่ละลําดับ  
 6) ค่านิยม โดยการประเมินความต้องการของบุคคลในแต่ละลําดับ  
 7) การประเมนิผล โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตัดสินใจ  
 8) การตัดสินใจ มีการตัดสินใจซึ่งอาจเป็น  
   8.1) การตัดสินใจสิ้นสุดลง  
   8.2) การค้นหาข้อสนเทศใหม่  
 จากทฤษฎีการตัดสินใจของ Gelatt สรุปได้ว่า การตัดสินใจจะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ 
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ระบบข้อมูลที่ดี พิจารณาความเป็นไปได้ของทางเลือก ค่านิยม และ 
การประเมินผล แล้วจึงตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล  
 ลักษณะของการตัดสินใจ   
 ชูชัย เทพสาร (2546) ได้แบ่งการตัดสินใจของมนุษย์เป็น 2 ลักษณะ คือ  
 1) การตัดสินใจตามธรรมชาติ หมายถึง การตัดสินใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของ 
การตัดสินใจของคนทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจํา โดยการตัดสินใจที่ขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบแม้ว่า
จะมีเหตุผลแต่ก็เป็นเหตุผลทางอารมณ์มาเจือปนมากกว่าเหตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์ เช่น ในการ
เลือกคู่ครองจะพบว่า ส่วนใหญ่รูปร่างหน้าตาจะมีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครองเหนือคุณสมบัติอ่ืน ๆ  
จัดได้ว่าเป็นการตัดสินใจในระดับบุคคลหรือครอบครัว  
 2) การตัดสินใจท่ีควรจะเป็น หมายถึง การตัดสินใจที่รูท้ั้งหลายได้รวบรวมไว้เป็นหลักปฏิบัติ
ซึ่งเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ หรือตามเหตุผล ปราศจากอารมณ์ มีการควบคุมอย่างระบบด้วย
การศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข และพจิารณาถึงผลกระทบ แล้วจึงเลือกวิธีการ 
ที่ดีที่สุดเป็นการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการตัดสินใจระดับชุมชนหรือสังคม  
 ประเภทของการตัดสินใจ  
 เน่ืองจากการตัดสินใจมผีลทางการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ดังน้ันจึงใช้
ปรากฏการณ์แห่งความไม่แน่นอนเป็นเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ (จิระจิตต์ ราคา, 2541) ซึ่งแบ่ง 
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ได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี  
 1) การตัดสินใจภายใต้ภาวะแน่นอน (Certainty) ผู้ตัดสินใจมีข้อมลูที่สมบูรณ์แน่นอน
ชัดเจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ กําหนดได้ว่าสภาวการณ์ใดจะเกิดและเกิดอย่างไร แต่ในความเป็นจริงนั้น
การตัดสินใจภายใต้ภาวะความแน่นอนมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย จึงได้นํากลวิธี 
การตัดสินใจทัง้หลายมาพัฒนาในรูปของการตัดสินใจภายใต้ภาวะที่แน่นอน โดยกําหนดข้อสมมติไว้ว่า
สภาวการณ์ใดบ้างที่จะเกิด  
 2) การตัดสินใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน (Uncertainty) การตัดสินภายใต้ภาวะไม่แน่นอน  
มีโอกาสเกิดได้มากที่สุด ผู้ตัดสินใจต้องปฏิบัติด้วยความมืดมนเพราะปราศจากข้อมูลหรอืแทบไม่มี
ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยรายบุคคลของผู้ตัดสินใจ ซึ่งแบ่งเป็น 
5 ประเภท ดังน้ี  
   2.1) บุคคลประเภทใช้หลักการ Maximin (Maximize Minimum Pay–Off) หรือ
ว่าได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลย บุคคลประเภทน้ีมกัเป็นผู้ที่ระแวงระวังภัยไม่ไว้วางใจในความไม่แน่นอน  
มีประสบการณ์ในทางคาดการณ์ด้านราย ฉะน้ันจึงตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่แน่ใจว่าประสบผลสําเรจ็
ตํ่าสุดแต่ความแน่นอนสูง  
   2.2) บุคคลประเภทใช้หลัก (Maximize Minimum Pay–Off) หรือบุคคลผู้โชคดี
เสมอ บุคคลประเภทน้ีจัดเป็นผู้มีประสบการณ์ในการคาดการณ์ล่วงหน้าในแง่ดีไม่คํานึงถึง 
ความไม่แน่นอนเพราะเช่ือมั่นในความเช่ียวชาญสูงสุดของตน  
   2.3) บุคคลประเภทใช้หลัก Middle of the Line Between the Maximax and 
Maximin หรอืประนีประนอม บุคคลทั้งสองประเภทนี้เหมาะสมสําหรับเมื่อร่วมในสถานการณ์ที่
ประกอบด้วยบุคคลทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้น  
   2.4) บุคคลประเภท Criterion of Rationallity หรือประเภทนิยมความเสมอภาค 
ในกรณีน้ีแตกต่างจากกรณีประนีประนอม เพราะจะนําทางเลือกมาคิดถ่วงนํ้าหนักให้เท่ากันและ
เหมือนกันหมด ส่วนการตัดสินใจยังคงยึดหลักเดียวกันคือพิจารณาจากค่าสูงสุดของปริมาณตามที่
คาดหวัง  
   2.5) บุคคลประเภทแม็กซีแ่มกซ์ (Miximax) หรือประเภทใฝ่สูงเกินศักด์ิ คือ
พยายามรักษาโอกาสที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดหรือในอีกแง่หน่ึง คือปฏิบัติตามทางเลือกที่มีโอกาสเสยี
น้อยที่สุดน่ันเอง  
 3) การตัดสินใจภายใต้ภาวะเส่ียง (Risk) การตัดสินใจภายใต้สภาวะการเส่ียงมีโอกาสเป็นไป
ได้สูงรองจากการตัดสินใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอน เน่ืองจากภาวะน้ีอยู่กึ่งกลางระหว่างภาวะแน่นอน
และไม่แน่นอน การตัดสินใจจะทําตามข้อมูลที่พอมีอยู่บ้างแต่ไม่สมบูรณข์้อมูลที่ได้รับเพียงช่วยให้ 
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คาดเดาว่าตามรูปแบบของความน่าจะเป็นน้ันสภาวการณ์ใดมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้บ้าง โดยข้อมูลจะม ี
หลายรูปแบบและหลายดีกรี  
 กระบวนการตัดสินใจ  
 เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักเหตุผลเป็นลักษณะของการหาทางออกที่ 
ดีที่สุดเป็นพ้ืนฐาน  
 อุมาพร เพ่ิมพูน (2544 อ้างใน ชูชัย เทพสาร, 2546) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจ 
โดยถือแนวพิจารณาการแก้ปัญหา (Problem Solving Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
 1) ขั้นตอนแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Data Collection) เน่ืองจากว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ย่อมมีสาเหตุการเสาะหาข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหา คือ การเสาะหาสิ่งที่เป็นสาเหตุน้ันเพ่ือ
มาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจจะต้องกระทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งในแง่ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Collective) และในแง่การวิเคราะห์ (Analysis) ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการวิจัย  
 2) ขั้นตอนการกําหนดทางเลือก (Formulating Alternative) เป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญ
มากในกระบวนการตัดสินใจ เป็นการพยายามจะครอบคลมุวิถีทางที่จะแก็ปัญหาได้ในหลาย ๆ วิธี 
ต้องกําหนดให้ได้ในรูปธรรมหลักข้อเท็จจรงิหลัก (Main Fact) เป็นอย่างไรบ้าง และในทางปฏิบัติ 
ต้องสร้างฉาก (Scenario) ขึน้มาก่อนว่าเรื่องน้ีมีทางเลือกอะไรบ้าง ในทางเลือกน้ัน ๆ มขี้อเท็จจริง
รูปธรรมหลัก ๆ อะไรบ้าง  
 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือก (Analysis Alternative) การวิเคราะห์ทางเลือกควร 
ใช้ความเป็นจริงที่เป็นภาวะวิสัย (Objective Analysis) พยายามหลีกเลีย่งการนําค่าทั้งหลายมา
เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ 
 4) ขั้นตอนการเปรียบเทียบค่าทางเลือก (Value Comparison) ขั้นตอนน้ีเป็น 
การเปรียบเทียบโดยนําค่ามาเก่ียวข้องนํามาเปรียบเทียบกับข้ันตอนอ่ืนที่ปลอดจากค่าแลว้มาพิจารณา
ทางเลือกอีกทีหน่ึง  
 5) ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด (Choice Alternative on the Best Set of 
Alternative) ขั้นตอนน้ีเป็นการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด    
 วุฒิชัย จํานง (2540) กล่าวถงึการตัดสินใจว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีขั้นตอนใน 
การแก้ปัญหา ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การแยกแยะตัวปัญหา เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้สึกว่าได้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในว่ามีปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่คาดคิด จัดว่าเป็นขั้นการสร้าง
ความแน่ใจและมั่นใจโดยการทําความเข้าใจกับตัวปัญหาที่แท้จริง  
 



27 

 ขั้นตอนที่ 2 การหาข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับตัวปัญหานั้น เป็นกิจกรรมด้านเชาวน์ปัญญา  
เป็นการค้นหาสาเหตุหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดตัวปัญหาโดยการเสาะหาข่าวสารที่เก่ียวข้องกับสาเหตุของ 
ปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ข่าวสารที่หามาน้ันต้องมีความเก่ียวข้องจําเป็นกับตัวปัญหาและ 
เพียงพอในการแก้ปัญหา  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าข่าวสาร เป็นการประเมินว่าข่าวสารที่ได้มาน้ันถูกต้องเหมาะสม
เพียงพอตรงกับเวลาสามารถนําไปวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่  
 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดทางเลือกเป็นการกําหนดทางเลือกให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะมากได้
ทางเลือกน้ันพยายามท่ีจะครอบคลุมวิถีทางที่จะแก้ปัญหาได้ในหลาย ๆ วิธี มีการลําดับความสําคัญ
ของทางเลือกไว้แต่ยังยอมรับว่าทางเลือกแต่ละทางนั้นอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสม 
ในระดับที่แตกต่างกัน  
 ขั้นตอนที่ 5 การเลือกทางเลือก เป็นการเลือกทางเลือกที่กําหนดไว้เพ่ือจะนําไปปฏิบัติต่อไป
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจอย่างแท้จริง  
 ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติการตัดสินใจ เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจที่ได้เลือก
ทางเลือกไว้แล้ว  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
 อัษฎายุธ สุนทรศารทูล (2547) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแบ่งออกเป็น  
4 ด้าน คือ  
 1) ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ หลกัธรรมของสังคม 
ระบบการศึกษา และสิ่งแวดลอ้ม  
 2) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ การทํามาหากิน รายได้ การเพ่ิมผลผลิต อาหาร 
เงินทุน และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
 3) ปัจจัยด้านผูตั้ดสินใจ เช่น ระดับการศึกษา ระดับสติปัญญา ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
ประสบการณ์เดิม วุฒิภาวะ นิสัย อารมณ์ และความจําเป็นส่วนตัวของผู้ตัดสินใจ  
 4) ปัจจัยด้านเวลาสถานที่และข้อเท็จจริง ทัง้น้ีเพราะการตัดสินใจที่กระทาํในเวลาสถานที่
และข้อเท็จจรงิที่ได้รับมีปริมาณและคุณภาพแตกต่างกันวิธีเลือกใช้อาจจะแตกต่างกันด้วย  
 ชูชัย เทพสาร (2546) กล่าวว่า การตัดสินใจในรูปแบบจิตวิทยาสังคมน้ันโดยทั่วไปรูปแบบ
ทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ที่เก่ียวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
โดยบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเหล่าน้ันเข้าสู่ตัวคน ๆ น้ัน  
ซึ่งการแปลงปัจจัยภายนอกมาสูงตัวบุคคลน้ีจะอยู่ในรูปของความเช่ือ (Beliefs) และความไม่เช่ือ 
(Disbeliefs) โดยความเช่ือและความไม่เช่ือเป็นเหตุผลที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจเลือกกระทําหรือ 
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มฎีพฤติกรรม ดังน้ัน ปัจจัยที่สาํคัญในการตัดสินใจไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกโดยตรง การตัดสินใจ
และการกระทาํทางสังคมของบุคคลจะประกอบด้วยความเช่ือและความไม่เช่ือหลาย ๆ อย่างรวมกัน
และการกระทาํทางสังคม (Social Action) ประกอบด้วยกลุ่มของปัจจัยหลายประการ บุคคลอาจ
ตัดสินใจกระทาํหรือมีพฤติกรรมอย่างเดียวกันแต่ปัจจัยหรือเหตุผลการตัดสินใจจะแตกต่างกัน เหตุผล
ดังกล่าวประกอบด้วย  
 1) ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) 
   1.1) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย (Goals) คือ กิจกรรม วัตถคุุณลักษณะ ความเช่ือ 
ความรู้ กิจธุระ หรือสภาพความเป็นอยู่ที่บุคคลต้องการ ความมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผลในการกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งน้ันผู้กระทําจะมกีารกําหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ไว้ล่วงหน้าและผู้กระทําพยายาม 
ที่จะกระทําทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมายน้ัน 
   1.2) ความเช่ือ (Belief Orientation) คือ การรับรู้หรือความเข้าใจของแต่ละคน
หรือของกลุ่มต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ความเช่ือน้ันเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้รบัรู้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือ
ความรู้น่ันเอง ซึ่งความเช่ือจะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมบุคคลในกรณี
ที่ว่าบุคคลและจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีตนยึดมั่นอยู่ซึ่งความเช่ือน้ี 
โดย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของคําว่า ความเช่ือ คือ การยอมรับ
ข้อเสนอใดข้อเสนอหน่ึงว่าเป็นความจริง ความเช่ือ ทําให้เกิดภาวะทางจิตใจในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจ
เป็นพ้ืนฐานสําหรับการกระทําโดยสมัครใจของบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความเช่ือน้ีจะส่งผลให้
บุคคลกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมน้ันก็เป็นได้ 
   1.3) ค่านิยม (Value Standard) เป็นสิ่งทีบุ่คคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจ 
และกําหนดการกระทําของตนเอง เป็นความเช่ืออย่างหน่ึงที่มีลักษณะคอ่นข้างถาวรผู้กระทําเช่ือว่า 
วิถีปฏิบัติบางอย่าง เป็นสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบที่จะยึดถือปฏิบัติค่านิยมของมนุษย์หรือ
ของผู้กระทําทางสังคมจะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระทําทุกรูปแบบ ดังน้ัน ค่านิยม
จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมของบุคคลโดยบุคคลพยายามท่ีจะกระทําให้
สอดคล้องกับค่านิยมที่ตนเองยึดถืออยู่ 
   1.4) นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habit and Customs) คอื แบบอย่างพฤติกรรม 
ที่สังคมกําหนดไว้แล้วและสืบต่อกันมาด้วยประเพณี ซึ่งถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคม
ไม่เห็นชอบด้วยในการตัดสินใจที่จะเลือกกระทํา เช่น ไม่มกีารอนุมัติไม่มีการร่วมพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึงของมนุษย์หรือของผู้กระทําทางสงัคมส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคม
กําหนดไว้ให้แล้ว 
 2) ปัจจัยผลัก (Push factors) 
   2.1) ความคาดหวัง (Expectation) เป็นการรับรู้ของผู้กระทําทางสังคมว่าบุคคลอ่ืน 
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กลุ่มหรือสังคม โดยทั่วไปต้องการให้เช่ือหรือรู้สึกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ
ภายใต้สถานการณ์น้ัน หรือกล่าวได้ว่าความคาดหวังคือ ท่าทีของบุคคลทีม่ีต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับตัวเอง ซึ่งคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลน้ันถือปฏิบัติและกระทําในสิ่งทีต่นต้องการ 
ดังน้ัน ในการตัดสินใจในการเลือกกระทําพฤติกรรมของบุคคล (Social Action) ส่วนหนึ่งจึงข้ึนอยู่กับ 
ความคาดหวังและท่าทีของบุคคลอ่ืนด้วย 
   2.2) ข้อผูกพัน (Commitment) เป็นสิ่งทีผู่ก้ระทําเช่ือว่าเขาถูกผูกมัดที่จะต้อง
กระทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาที่ตนเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งน้ี
ผู้กระทําจะทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อ่ืน ดังน้ัน ข้อผูกพันจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ 
การกระทําทางสังคม เพราะผู้กระทําต้ังใจจะกระทําสิ่งน้ัน ๆ เน่ืองจากเขารู้ว่ามีข้อผูกพันที่จะต้อง
กระทํา 
   2.3) การบังคับ (Forces) เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้กระทําตัดสินใจกระทําได้เร็วขึ้น 
เพราะขณะที่ผู้กระทําต้ังใจกระทําสิ่งต่าง ๆ เป็นความเช่ือที่อยู่ในใจของผูก้ระทําว่าตนเองต้องตัดสินใจ
หรือกระทําอยางใดอย่างหน่ึงโดยที่ตนเองรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนอีก นอกจากจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามในสถานการณ์ที่ผู้กระทําต้ังใจกระทําสิ่งต่าง ๆ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกระทําดีหรือไม่น้ันการบังคับ
จะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้กระทําตัดสินใจปฏิบัติได้เร็วขึ้น ดังน้ัน การบังคับจึงมีส่วนสําคัญใน 
การตัดสินใจและการกระทําทางสังคม เน่ืองจากบุคคลมักมีความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติ 
เมื่อถูกบังคับให้ทํา 
 3) ปัจจัยความสามารถหรือปัจจัยสนับสนุน (Able Factors) 
   3.1) โอกาส (Opportunity) คือ ความเช่ือของผู้กระทําที่มีต่อสถานการณ์หรือ
ทางเลือกที่มีอยู่ซึ่งเมื่อผู้กระทําพิจารณาแลว้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์น้ันมีช่องทางจังหวะเวลาที่
เหมาะสมและเปิดโอกาสให้เลือกกระทําได้ ดังน้ัน การที่บุคคลจะตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติอย่าง
หน่ึงอย่างใดลงไปจึงข้ึนอยู่กับโอกาสท่ีมีในสถานการณ์น้ัน  
   3.2) ความสามารถ (Ability) คือ การรับรู้ของผู้กระทําเกี่ยวกับกําลังหรือพลังของ
ตนเองในการที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใดจนบรรลุผลสําเร็จภายใต้สถานการณ์น้ัน ๆ ผู้กระทําจะ
ตระหนักถึงความสามารถของตนเองก่อนที่การตัดสินใจและกระทําทางสังคมเพราะรู้ว่าถ้าตัดสินใจ
กระทําไปแล้วจะมีความสามารถกระทําได้แน่นอน ดังน้ัน โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะกระทาํพฤติกรรม 
ใด ๆ จะพิจารณาขีดความสามารถของตนเองเสียก่อน  
   3.3) การสนับสนุน (Support) คือ การช่วยเหลือซึ่งผู้กระทําเช่ือว่ากําลังได้รับหรือ
จะได้รับจากผู้อ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้กระทําจะเป็นผู้เลือก ดังน้ัน บุคคลมักจะมีความโน้มเอียงที่
ตัดสินใจและกระทําพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดเมื่อรู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่ืน 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด  
 ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่สําคญัอย่างหน่ึงทางการเพราะเป็น
เคร่ืองมือที่ถูกใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยนักการตลาดจะใช้ส่วนผสมทาง
การตลาดเป็นเครื่องมือในการดําเนินและการพัฒนาวิธีการทางการตลาดเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
จากการศึกษาค้นคว้ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ดังน้ี 
 Kotler (2003, p. 51) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า หมายถึง ชุดของ
เคร่ืองมือทางการตลาด 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
ที่ธุรกิจสร้างข้ึนในการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายโดยการส่งมอบคุณคา่ที่มีไปยังผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541) ให้ความหมายของ 
ส่วนประสมทางการตลาดว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคือตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ 
ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การจัด
จําหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด  
 มัทวัน กุศลอภิบาล (2555, หน้า 9) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซฎ่งเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาด 
ที่องค์กรใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ (2553, หน้า 254–255) ให้ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาด คือ องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ 
กิจการธุรกิจจะต้องสร้างปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การกําหนดราคา  
และการส่งเสริมการตลาด สามารถเรียกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4Ps ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ตัว โดยทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมีความสําคัญ
เท่าเทียมกันแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์โดยเน้นนํ้าหนักที่ P ตัวใดมากกว่า
กันเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ 
เคร่ืองมือทางการตลาดที่นักการตลาดสามารถควบคุม ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข โดยจะ
เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ในการตอบสนองต่อความต้องการของ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองมือทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การรับรู้ และการจดจําต่อกลุ่มตลาดเป้าหมาย รวมถึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด  
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2546)  
อธิบายเก่ียวกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)  
ว่าเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการโดยใช้ส่วนประสมการตลาด 7 ประการในการกําหนด
กลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย 1) ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย (Place) 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ด้านบุคคล (People)  
6) ด้านกระบวนการ (Process) และ 7) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่นําเสนอขายให้กับผูบ้ริโภคท้ังในรูปแบบของสิ่งที่ 
จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ในการประกอบธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล ผลิตภัณฑ์ คือ ห้องพัก เตียงนอน 
และการบริการ รวมถึงพ้ืนทีส่่วนกลาง เช่น โซนพักผ่อน ห้องครัว เป็นต้น ยังรวมไปถึงช่ือเสียงของ 
ที่พัก การมีการบริการเสริม เช่น การบริการรถรับส่ง การใช้บริการเช่ารถจักรยานยนต์หรือจักรยาน 
ในการป่ันชมเมือง เป็นต้น 
 2) ด้านราคา (Price) คือ การกําหนดราคาของสินค้าและการบริการในการต้ังราคาของ
ธุรกิจโฮสเทลน้ันจะมีราคาถูกกว่าที่พักประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งธุรกิจโฮสเทลมีต้นทุนในการประกอบกิจการ 
ที่ไม่สูงมากนักจึงสามารถต้ังราคาให้ถูกกว่าที่พักประเภทอ่ืน ๆ จึงถือได้ว่าการต้ังราคาที่ถูกเป็นจุดขาย
ของธุรกิจโฮสเทล นอกจากน้ี ในการต้ังราคาผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทลต้องคํานึงถึงคุณค่าหรือ 
ความพอใจที่ผูบ้ริโภคได้รับว่าคุ้มค่าหรือไมก่ับจํานวนเงินที่ผู้บริโภคจ่ายไป 
 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คอื ช่องทางในการนําสินค้าและบริการส่งไปยัง
ผู้บริโภค ในการประกอบธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลมีช่องทางในการจําหน่ายที่พัก เช่น การจําหน่าย 
ผ่านช่องทางออนไลน์มีตัวแทนจําหน่าย (Agency) เช่น อโกด้า (Agoda.com) บุ๊คก้ิง ดอทคอม 
(Booking) ซึ่งการใช้ช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
นอกจากน้ี ผู้ประกอบการสามารถจําหน่ายที่พักเองผ่านทางทางเคาน์เตอร์สถานประกอบการ  
 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) คอื รายการส่งเสริมการขายทีช่่วยดึงดูด 
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การลดราคาที่พักให้กับนักท่องเที่ยวเช่าที่พักหลายวัน นอกจากน้ียังรวมถึง  
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้
ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายและยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ 
 5) ด้านบุคคล (People) คือ พนักงานผู้ให้บริการในการประกอบธุรกิจที่พักแบบโฮสเทล 
พนักงานต้องมีใจรักในการบรกิาร สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการบริการ นอกจากน้ียังต้องมีทักษะ
ทางการการสื่อสาร สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้หลากหลายภาษา  
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 6) ด้านกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจเพ่ือส่งมอบการบริการได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในการประกอบธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลน้ันต้องมีกระบวนการที่รวดเร็วทั้ง
การสํารองที่พัก การเข้าพัก และเช็คเอ้าท์ ต้องแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นในการเข้าพักให้กับนักท่องเที่ยว 
เพ่ือเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติฎรวมถึงยังสามารถให้ข้อมลูที่ทีนั่กท่องเที่ยว ต้องการได้  
 7) ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and  
Presentation) คือ การสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า เช่น การสร้างบรรยากาศ 
มีการจัดแบ่งโซนพ้ืนที่อย่างชัดเจน เช่น มุมพักผ่อน ที่จอดรถ มีการรักษาความปลอดภัยของที่พัก 
และบรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานที่พักเอ้ืออํานวย 
 จากแนวทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการสรุปได้ว่า เป็นการวิเคราะห์ถึง
องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด 7 ด้าน ในการศึกษานี้ผูวิ้จัยจะนําแนวทางใน 
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 4) ด้านสง่เสริมการตลาด 
(Promotion) 5) ด้านบุคคล (People) 6) ด้านกระบวนการ (Process) และ 7) ด้านการสร้าง 
และนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เพ่ือศึกษาถึงระดับ
ความสําคัญในการเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในพัฒนา 
การดําเนินงานด้านการตลาดให้สามารถสร้างผลประกอบการและความย่ังยืนให้กับธุรกิจที่พักโฮสเทล 
 
2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดเรื่องที่พักประเภทโฮสเทล 
 วลัยลักษณ์ สุขจั่น (2560) ศึกษาเรื่อง ความเป็นส่วนตัวในโฮสเทล กรณีศกึษาโฮสเทลราคา
ประหยัดย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ลักษณะเตียงนอน การจัดผังพ้ืน 
ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระดับเสียงและจํานวนคน มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก ซึง่ผู้เข้าพักมี
ความต้องการความเป็นส่วนตัว 3 แบบ ได้แก่ ความเป็นส่วนตัวทางการมองเห็น ความเป็นส่วนตัว
ทางการได้ยิน และความเป็นส่วนตัวทางสังคม 
 ณ-ฌร ีแก่นทอง (2559) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาที่พักประเภทโฮสเทล เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย: กรณีศกึษา พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
ทหาร จังหวัดนครนายก โดยผลการศึกษาพบว่า สถานที่ต้ังควรมีระยะห่างจากแหล่งท่องเที่ยว 1.5 
กิโลเมตร ถึง 2 กิโลเมตร มูลค่าที่ดินไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของเงินทุน องค์ประกอบที่สําคัญของ 
โฮสเทล ม ี3 องค์ประกอบหลักคือ พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องพัก และออฟฟิศ โดยพ้ืนที่ส่วนกลาง
ประกอบด้วย สวน พ้ืนที่น่ังเล่นกลางแจ้ง พ้ืนที่น่ังเล่นภายในอาคาร พ้ืนที่เตรียมอาหาร พ้ืนที่
รับประทานอาหาร และลานจอดรถ สัดส่วนจํานวนห้องพักแบ่งออกเป็นห้องนอนรวม 8 ห้อง  



33 

และห้องนอนส่วนตัว 17 ห้อง ประเภทห้องพักมีจํานวนเตียง 2 ถึง 6 เตียง รูปแบบในการออกแบบ
ตกแต่ง คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบโมเดิร์นร่วมกับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ มีการวาง
ผังอาคารและการออกแบบเพ่ือให้เกิดการระบายอากาศและประหยัดพลังงานได้ดี ความเป็นไปได้ 
ในการลงทุนของโครงการ ในกรณีเงินทุนผู้ประกอบการควรมีระยะเวลาในการคืนทุนไมเ่กิน 9 ปี  
ส่วนกรณีเงินทุน ผู้ประกอบการร่วมกับเงินกู้จากสถาบันการเงิน ควรมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 
7 ปี 
 ลํ่าสัน เลิศกูลประหยัด (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและแรงจูงใจสําหรบัการเข้าพักที่ 
โฮสเทล ในกรงุเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาใช้บริการเข้าพักโฮสเทล 
มากกว่า 1 ครัง้ โดยจองผ่านเว็บไซด์ www.booking.com และมักเดินทางมาพักกับเพ่ือนที่โรงเรียน 
และมีกิจกรรมการร่วมพบปะสังสรรค์ ส่วนแรงจูงใจของผู้มาเข้าพักแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ การเรียนรู้
จากภายในจิตใจกับการโฆษณา ส่วนลด การบริหารจัดการ และสิ่งปลกูสร้าง การใหก้ารบริการ
ต้อนรับและการสื่อสาร บรรยากาศของที่พักและกลยุทธ์ราคา ที่ต้ังและสภาพแวดล้อมของที่พัก 
กิจกรรมเช่ือมปฏิสัมพันธ์ ขนาดห้องพัก การให้บริการอาหารเช้าฟรี แรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวในด้านความถี่และระยะเวลาในการเข้าพักโฮสเทล รวมถึงการใช้จ่ายเงินของผู้มา 
เข้าพัก ได้แก่ การบริหารจัดการและสิ่งปลกูสร้างกิจกรรมการเช่ือมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเข้าพักกับ
การใหบ้ริการอาหารเช้าฟรี ส่วนปัญหาที่เก่ียวข้องกับการให้บริการโฮสเทล ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
ไวไฟ (Wi–Fi) ความสะอาดของห้องพักและรสชาติกับปริมาณของอาหารเช้า 
 วนารัตน์ อ้ิมพัฒน์ (2559) ศกึษาเรื่อง ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาท่ีพักประเภท 
โฮสเทลที่มแีนวคิดเชิงธุรกิจกับท่ีมีแนวคิดธุรกิจเก้ือกูลในเขตเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา 
โครงการ เฮีย โฮสเทล และ วันซ์ อะเกน โฮสเทล โดยผลการศึกษาพบว่า โครงการที่มแีนวคิดเชิง
ธุรกิจ ผู้พัฒนามีแนวคิดพัฒนาด้านกายภาพและการบริการเพ่ือผลทางการเงิน โดยคัดเลือกตัวอาคาร
จากตึกแถวยุคเก่า คัดเลือกสถาปนิกและผู้รบัเหมาทั่วไป ออกแบบจัดพ้ืนที่ใช้สอยโดยคํานึงถึงผลด้าน
การเงิน ได้จํานวน 51 เตียง ออกแบบตกแต่งนําเสนอความเป็นไทยโดยใช้จุดขายจากตัวอาคารและ
สภาพแวดล้อมชุมชน มีการก่อสร้างนานถึง 1 ปี 4 เดือน ใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ทั่วไป จัดสรร
บุคลากรทั่วไปและให้บริการแบบเป็นักนเอง ผลการดําเนินงาน ได้กลุ่มลูกค้าตรงตามท่ีวางไว้คือ  
นักท่องเที่ยวแบ็คแพ็กเกอร์ทัว่ไปซึ่งมีพฤติกรรมชอบความบันเทิง และได้รับผลสําเร็จด้านความพอใจ
จากลูกค้าอย่างดีเย่ียม มีผลสาํเร็จในเชิงธุรกิจทั้งด้านผลกําไรที่ค่อนข้างสูงและมีอัตราการเข้าพัก 
เฉลี่ยสูงถึง 85% แต่มีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการก่อสร้างจากความเสื่อมสภาพของอาคาร  
ความไม่เช่ียวชาญของผู้ร่วมพัฒนาและปัญหาจากปัจจัยภายนอก จึงทําให้มีมีต้นทุนการพัฒนาสูง
ระยะเวลานานถึง 1 ปี 7 เดือน โครงการที่มแีนวคิดธุรกิจเก้ือกูล ผู้พัฒนามีแนวคิดพัฒนาทั้งเชิงธุรกิจ
และด้านชุมชน เพ่ือผลทางการเงินและฟ้ืนชุมชน โดยมีการวิเคราะห์คัดเลือกที่ต้ังและตัวอาคารก่อน 
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การพัฒนา มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงานทั้งเชิงธุรกิจและด้านชุมชน ออกแบบจัดพ้ืนที่
ใช้สอยโดยคํานึงถึงผลด้านการเงินและการใช้งานของลูกค้า ได้จํานวน 100 เตียง นําเอกลักษณ์ชุมชน
มาใช้ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ใช้ช่องทางการตลาดและเผยแพร่ข้อมูลชุมชนทางออนไลน์ จัดสรร
บุคลากรในชุมชนและให้บริการท่องเที่ยวชุมชน ผลการดําเนินงานได้กลุ่มลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
หลักซึ่งมีพฤติกรรมรักความสงบ และได้รับผลสําเร็จด้านความพอใจจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยมแต่ไม่ตรง
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีผลความสําเร็จในเชิงธุรกิจด้านผลกําไรเกินทีค่าดการณ์ไว้
และอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยกระบวนการพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอนหลัก
วิชาจึงมีปัญหาอุปสรรคน้อย ใช้เวลาพัฒนา 1 ปี 5 เดือน ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 เดือน ทําให้มีต้นทุน
ตํ่า ชุมชนได้รับประโยชน์จากการเผยแพรข่้อมูลชุมชน มรีายได้และความรู้เพ่ิมขึ้น ปัญหาอุปสรรคใน
การพัฒนาเกิดจากผู้ก่อสร้างและผูใ้ห้บริการเป็นคนในชุมชนท่ียังไม่มีความพร้อม และกลุ่มลูกค้ายัง 
ไม่ตอบสนองต่อบริการด้านชุมชน สรุปผลการศึกษา กรณีศึกษาทั้งสองโครงการมีแนวคิด 
กระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยประสบผลสําเร็จเชิงธุรกิจตามแนวคิดและเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ 
และได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้าของตนทั้ง 2 โครงการ โครงการเชิงธุรกิจมีผลประโยชน์เกิดกับ
ผู้พัฒนาเพียงฝ่ายเดียว ขณะที่โครงการธุรกิจเก้ือกูลก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้พัฒนา ลูกค้า และ
ชุมชน 
 สุนทรีย์ ศิริจันทร์ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักแบบโฮสเทลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีภูมิลาํเนาอยู่ในทวีปยุโรป มีสัญชาติฝรั่งเศส อายุระหว่าง  
21–30 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มสีถานภาพโสด มีรายได้ 
ต่อเดือน 2,001–3,000 ดอลลาร์สหรฐั ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวคือ ช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อน  
ใช้ระยะเวลาที่พักในประเทศไทยประมาณ 2 สัปดาห์ มีคา่ใช้ในการเข้าพัก 10–12 ดอลลาร์สหรฐั 
ส่วนใหญใ่ช้วิธีการเข้ามาจองด้วยตนเอง และการจองผ่านเว็บไซต์มักจะเดินทางมาพักเพียงคนเดียว  
มีจุดประสงค์ในการเข้าพักคือ การได้พบปะกับเพ่ือนใหม่และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน 
การท่องเที่ยว มีระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสดุคือ ด้านราคา รองลงมาคือ 
ด้านพนักงานให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ภูมิลําเนา อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีการเลือกใช้
บริการที่พักแบบโอสเทลไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่พักในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ในการเข้าพักที่แตกต่างกัน 
มีการเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พีรวัส เจนตระกูลโรจน์ (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์
ของจังหวัดกาญจนบุรี: กรณีศึกษาโฮสเทลพาสุข โดยผลการศึกษาพบว่า แนวทางการออกแบบ 
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โฮสเทลที่สื่อถงึอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ให้มสี่วนของที่พักจะมี
พ้ืนที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นห้องพักเด่ียวและคู่ที่มีห้องนํ้าในตัว 
ร้อยละ 80 การตกแต่งห้องพักเป็นแบบเรียบง่าย ใช้วัสดุในท้องถิ่น เน้นให้ห้องพักสะอาด และม ี
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กุญแจแบบคีย์การ์ด นําอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเทีย่วของจังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ สะพานมอญ ทางรถไฟ มาใช้ในการตกแต่ง สิ่งสําคัญประการหน่ึงของการช่วย
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นคือ จัดให้ผู้เข้าพักได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมประเพณี
ของท้องถิ่น เข่น งานบุญตักบาตรตอนเช้า เป็นการปลูกฝังให้นักท่องเที่ยวให้ความเคารพวิถีชุมชน
ท้องถิ่น ต้องศึกษาข้อห้ามและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งน้ีเพ่ือความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ที่จะคงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป 
 ปริชล วิมลเมือง (2562) ศึกษาเรื่อง ระดับความพร้อมของธุรกิจโฮสเทลในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยผลการศึกษาพบว่า ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพรอ้มโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ํา 
มากกว่าด้านอ่ืน รองลงมาคือ ด้านทักษะบุคลากร ด้านสถานที่ และด้านความปลอดภัย ตามลําดับ  
 เนตรทราย กุลสุทธิชัย (2562) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของนักทอ่งเที่ยวที่ใช้
บริการที่พักแบบโฮสเทล โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศ
ไทยที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสินใจเลือกทีพั่กแบบ 
โฮสเทลในประเทศไทยต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการจัดจําหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักแบบ
โฮสเทล โดยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการห้องพักแบบโฮสเทล 
 2.5.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ  
 ชลธิชา เตชวัชรมงคล (2559) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาว 
ในเขตพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักทอ่งเที่ยว 
ชาวไทยเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เพราะช่ือเสียงของโรงแรม จํานวน 293 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.90 เข้าพักต่อคร้ัง 2 คืน จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 โดยเดินทางร่วมกับ
ครอบครัว/ ญาติ จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่หัวหิน  
1 ครั้งต่อไป จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 และ จองห้องพักผ่านเว็บไซต์ Online Travel 
Agency หรือ OTA จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 
 เตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและ
อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะตัดสินใจเลือกที่พักแรมในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา รายได้ และอาชีพของนักท่องเที่ยว 
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ชาวไทยที่แตกต่างกันจะตัดสินใจเลือกที่พักแรมในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการทดสอบรายคู่โดยวิธี Scheffe พบว่า แตกต่างกันบางด้าน 
ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สภาพแวดล้อม และการจราจร  
 วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรีฎ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเขา้พักห้องพักแบบ 
ที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB) โดยผลการศกึษาพบว่า มีเพียง 4 ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเขา้พักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ปัจจัย
ด้านความคุ้มค่าและคุณภาพ ปัจจัยด้านความหลากหลายของห้องพัก ปัจจัยด้านการให้บริการ และ
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ลูกค้า ในการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัย
ทางด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ 
เข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านอายุที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเขา้พักห้องแบบท่ีมีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแตกต่างกัน   
 วิรุฬภ์ ทันสมัย และสทิธิเดช สิริสุขะ (2559) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกสถานที่พัก 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความ 
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกตัดสินใจเลือกสถานที่พักใน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีภูมิลําเนา อายุ รายได้ต่างกัน
มีความคิดเห็นความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกตัดสินใจเลือกสถานที่พักใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 ขนิษฐา แจ่มน่าน (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
โรงแรมในจังหวัดเชียงรายของนักท่องเที่ยว โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นด้วยสูงที่สุด คือ การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก
หลังจากที่ได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การรับรู้ การตัดสินใจ และการเก็บรกัษา ตามลําดับ 
 ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์, ธนกิจ ไชยมาดี, เมธา ศิริประยูรศักด์ิ, เกษมทรัพย์ ดงหงษ์,  
วิรัตน์ นาเมืองรักษ์ และณภัค นามสีฐาน (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรมในเขตจังหวัดเลย โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตจังหวัดเลยมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยภาพรวม การตัดสินใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน คอื ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 
ส่วนด้านที่มีการตัดสินใจตํ่าที่สุดคือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.26 นอกจากน้ี  
ผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตจังหวัดเลยให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสรุปได้ว่า  
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ที่พักต้องสะอาด มีการปรับปรุงให้น่าพักอยู่เสมอ ราคาค่าที่พักไม่แพงเกินไป ควรมีราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพและท้องถิ่น สภาพภายในโรงแรมต้องดูแลความสะอาดตลอดเวลา มีที่จอดรถสําหรับ
ลูกค้าอย่างเพียงพอ โรงแรมควรจัดทําบัตรสมาชิกเพ่ือสะสมแต้ม หรือมสี่วนลดสําหรับสมาชิก มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างหลากหลายและต่อเน่ือง ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
ของลูกค้า และให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว ทันใจ พนักงานให้บริการควรพูดจาสุภาพ มีมารยาท มีใจรัก
ในงานบริการ และมีจํานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
 รวีวงค์ ภูริชสุวรรณ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการตลาดในการตัดสินใจเลือกพักแรม
แบบโฮมสเตย์ จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคญักับปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายมากที่สุด โดยต้องการให้สถานทีพั่กอยู่ใกล้กับถนนสายหลักและใกลแ้หล่ง
สาธารณูปโภค รองลงมาคือ ด้านสินค้าและบริการ โดยให้ความสําคัญกับความสะอาดของห้องนํ้า 
อันดับที่สามคือ ด้านส่งเสริมการตลาด โดยต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และให้ความสําคัญน้อยที่สุดคอื ด้านราคา โดยต้องการให้ 
บ้านพักมีหลายระดับราคา และลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจัยด้านการตลาดที่ใช้ใน 
การตัดสินใจเลอืกพักแรมแบบโฮมเตย์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
 วิศนี พูลผล (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลอืกห้องพักในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบฯ โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะห้องพักมีระดับ
ความสําคัญมากที่สุดคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคามีระดับความสําคัญมากทีสุ่ดคือ มีการกําหนดราคาห้องพักอย่างชัดเจน ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ มีหลายช่องทางให้ติดต่อ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ มีการลด
ราคาเมื่อพักระยะยาว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการมีระดับความสําคัญมากทีสุ่ด 
คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริการมีระดับ
ความสําคัญมากที่สุดคือ ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพทีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ที่จอดรถ
สะดวกสบาย  
  อธิชา อัยยะศิริ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทีม่าท่องเที่ยวจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเป็นชาย การศึกษาอยู่ในระดับ 
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ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 50,0001–100,000 บาทไทย ปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมีแนวโน้มต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา  
โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความสําคัญกับความสะอาดของที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก 
และช่ือเสียงของที่พักส่วนในด้านของราคานักท่องเที่ยวจะให้ความสําคญักับราคาที่สมเหตุสมผล 
สถานบริการแสดงราคาห้องพักชัดเจน และราคาห้องพักมีหลากหลายระดับราคา ปัจจัยด้านสังคม
และจิตวิทยามแีนวโน้มต่อการตัดสินใจมาทอ่งเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ได้แก่ พ่อแม่ สามี
ภรรยา เป็นต้น และแนวโน้มในการตัดสินใจมาหรือไม่มาทอ่งเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่พักของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ราคาทีพั่กต่อคืนที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ ที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงราคา 3,001–5,000 บาท และ 
1,001–3,000 บาทต่อคืน 
 2.5.3 งานวิจัยที่เกีฎฎยวข้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 ณัฐนนท ์โชครัศมีศิริ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัด ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความสะอาดภายในห้องพัก ทําเลท่ีต้ัง
สะดวกในการรับบริการและเป็นทางผ่านในการไปทํางานต่อ มีส่วนลดให้กับพนักงานบริษัท มีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า มีการรับประกันความพอใจ 
และการคืนเงิน และสามารถใช้บัตรเครดิตในการชําระได้ ความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือก 
ใช้ บริการโรงแรมราคาประหยัดในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคท่ีมี 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความ 
คิดเห็นต่อความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ต้ัง ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  
มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในอําเภอเมือง จังหวัด 
นครปฐม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
 กัมปนาท บุญพ่อมี (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกที่พัก ประเภทรีสอร์ท กรณีศึกษา: เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทบริเวณเกาะลันตาเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทีพั่ก และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
การดําเนินธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ทบริเวณเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี  
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 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวซึ่ง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเดินทางในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม ในการพัก ณ เกาะลันตา จังหวัด
กระบ่ี ต้องการระยะเวลาพัก 4–6 วัน เหตุผลการเลือกที่พักจะพิจารณาด้านราคาเหมาะสมกับบริการ
ที่ได้รับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อน เดินทางมากับครอบครัว ได้รับข้อมูล แนะนําบริการ
ที่พักจากตัวแทน มีการจอง/ สํารองสถานที่พัก ตัดสินใจเลือกที่พักด้วยตนเอง และจะกลับมาใช้
บริการที่พักแห่งเดิมอีก ส่วนเหตุผลที่ไม่กลับมาใช้บริการที่พักแห่งเดิมเพราะการเดินทางไม่สะดวก
และไม่ปลอดภัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความสําคญัปัจจัยด้านห้องพัก อาหารและเครื่องด่ืมมากที่สุด โดยเน้นเรื่องความสะอาดของห้องพัก
และห้องน้ํา รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ เน้นเร่ืองความสะอาดบริเวณสถานที่โดยรอบของ
ที่พัก ถัดมาคือ ด้านราคา เน้นเรื่องระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของห้องพัก ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายเน้นเรื่องความสะดวกในการเดินทาง ด้านบุคลากรเน้นเรื่องพนักงานบริการย้ิมแย้ม แจ่มใส 
และมีความเป็นมิตร ด้านส่งเสริมการตลาดเน้นเรื่องการโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต และด้าน 
กระบวนการให้บริการเน้นเรื่องการบริการสัมภาระให้ผู้เข้าพัก จากการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทีพั่กประเภทรีสอร์ท กรณีศึกษา: เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 
สามารถนําผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่พักผู้ประกอบธุรกิจที่พักควรต้องมีการพัฒนา 
กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ โดยพยายามสร้างความแตกต่างในการให้บริการผ่าน
ปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิง อันจะทําให้ธุรกิจยังคงสามารถดําเนินกิจการให้อยู่รอดต่อไปได้โดย
ด้านห้องพัก อาหารและเครื่องด่ืม ควรจัดให้มีการตรวจสอบดูแลความสะอาดของห้องพักและห้องนํ้า
ด้านราคาควรกําหนดระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของห้องพัก ด้านสถานที่/ ช่องทางการจําหน่าย
ควรจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาดควรจัดให้มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนของที่พัก สถานทีท่อ่งเที่ยว และการติดต่อสารองห้องพัก  
การเดินทางโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้านพนักงานบริการควรจัดฝึกอบรมบุคลากรให้บริการด้วย
อัธยาศัยไมตรี ด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นมิตร ด้านกระบวนการให้บริการควรให้
พนักงานบริการขนสัมภาระให้ผู้เข้าพักด้วยความเต็มใจ และด้านลักษณะทางกายภาพควรจัดบริเวณ
สถานที่โดยรอบให้สะอาดและมีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าพัก   
 พุทธินันท์ ปัญญาพุฒินันท์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกที่พักในเขาหลัก จังหวัดพังงา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการที่พัก และศึกษาถึงปัจจัยที่ผลต่อการเลอืกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวทั้ง 
ชาวไทยที่เดินทางมายังเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยทําการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขาหลัก จังหวัดพังงา 
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 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักในเขาหลักส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–29 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 10,001–20,000 บาท และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เคยเดินทางมามากกว่า 6 ครั้ง  
มีวัตถุประสงค์ที่เดินทางมายังเขาหลักคือ เพ่ือพักผ่อน มีผู้ร่วมเดินทางคือ เพ่ือน/ เพ่ือนร่วมงาน โดยมี
วิธีการจองที่พักจากอโกด้า, บุ๊คก้ิง เลือกประเภทของที่พักเป็นโรงแรม มอัีตราค่าห้องพักอยู่ระหว่าง 
1,001–3,000 บาท และมสีาเหตุหลักที่เลือกใช้บริการที่พักคือ ราคาคุ้มคา่ 
 และผลการศึกษายังพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวต่างกัน มีระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการที่พักต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สื่อสาร
การตลาดเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนบน โดยผลการศึกษาพบว่า การดําเนินการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารร่วมกันและสื่อสารในทางเดียวกัน เพ่ือสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยเป็น 
“Quality Leisure Destination” โดยใช้ “วิถีไทย” เป็น Content เครือ่งมือการสื่อสารการตลาด 
ที่ใช้จะเป็นการบูรณาการสื่อซึ่งประกอบด้วย สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และปัจจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกมาท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนบนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แนวทางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่เหมาะเพ่ือใช้ในการแข่งขันของการท่องเที่ยว
ในเขตภาคใต้ตอนบน โดยผ่านกระบวนทัศน์ที่มีช่ือว่า “NICE” ประกอบด้วย Network หมายถึง  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ตอนบนมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแขง็
เพ่ือร่วมกันวางแผนดําเนินการทางการท่องเที่ยว Identity หมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบการควรมีการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดที่มีความโดดเด่นที่ชัดเจนของจังหวัด 
Communication Integration หมายถึง การนําเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดทุกประเภทมาใช้ 
ในเขตภาคใต้ตอนบน Equity หมายถึง การมุ่งเน้นให้แหลง่ท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนบนเป็นผู้นํา 
ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศทั้งด้านคุณภาพและด้านการรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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2.6 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดตามทฤษฎี           

  
 

การตัดสินใจเลอืก 
ใช้บริการ 

สถานพักแรม 
ประเภทโฮเทล 
บนถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะส่วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด 



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีวิจยั  

 
  การศึกษางานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ  
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสํารวจ (Survey Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา
และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก  
โดยการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์กูเก้ิล ฟอร์ม (Google Form) เน่ืองจากเน่ืองจากสถานการณ์
โควิด 19 ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องเก็บข้อมูลออนไลน์ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยจะสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลือก (Screening Test) ก่อนการเก็บข้อมูล มขีั้นตอนและระเบียบ
วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.1.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการ
สํารวจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
 3.1.2 ขนาดของตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย พิจารณาจากจํานวนนักท่องเที่ยว 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสํารวจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ได้ทําการพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร
ใช้สูตรของ Cochran (1953) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนได้ 
ไม่มากกว่า 5%  ใช้สูตร ดังน้ี 
 
 
 
 
 โดยที่ n  = จํานวนของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

   P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่มโดยวิจัยน้ีใช้สัดสว่นกลุ่มตัวอย่าง 
จากนักท่องเที่ยว 50% (แทนค่าเท่ากับ 0.50) 
   Z = ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเช่ือมั่น95%)   
   e = ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (เทา่กับ 0.05) 

   d = ระดับความเช่ือมั่น 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
 



43 

 เมื่อแทนค่าจะได้   
  
    n   = 0.50 (1–0.50)1.962    
                  (0.05)2 

     =       384.16   
 

 จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร W.G. Cochran ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 384.16 หรือ 385 แต่เพ่ือความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลในการแจกแบบสอบถาม 
จึงทําการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 กลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenient Sampling) เป็นวิธีที่ประชากรแต่ละ
หน่วยมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก จากกลุ่มตัวอย่าง
คือผู้ให้ความร่วมมือกับให้ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสํารวจในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 
 
3.2 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรในงานวิจัยน้ีประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
มีรายละเอียดดังน้ี  
   3.2.1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และประเภทกลุ่มนักทอ่งเที่ยว 
   3.2.1.2 การสือ่สารการตลาดการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
ได้แก่ ด้านให้บริการที่พัก ด้านราคา ด้านสถานที่พัก ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน  
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจเลือกที่พักโฮสเทลบน 
ถนนข้าวสาร 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษานี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและ
เพ่ือให้แบบสอบถามมีความครบถ้วนครอบคลุมในประเด็นที่ทําการศึกษาจึงได้สร้างแบบสอบถาม
ประกอบด้วยด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่  
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และประเภทกลุ่มนักท่องเท่ียว เป็นคําถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว มีคําถามรวมจํานวน 6 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
ได้แก่ จํานวนคนร่วมเดินทาง บุคคลที่ร่วมเดินทาง ระยะเวลาที่เดินทาง ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่พัก 
ความถี่ในการใช้บริการที่พัก บุคคลที่มสี่วนในการตัดสินใจ วิธีการจองห้องพัก เป็นคําถามปลายปิด 
(Close Ended) มีคําถามรวมจํานวน 7 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ในการเลอืกใช้บริการที่พัก
โฮสเทลบนถนนข้าวสาร ได้แก่ ด้านให้บริการท่ีพัก ด้านราคา ด้านสถานที่พัก ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ เป็นคําถามปลายปิด 
(Close Ended) มีข้อคําถาม 36 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ทีม่คีําตอบให้เลือก 5 ระดับ  
โดยมีตัวเลขที่มีความหมายแทนค่าดังน้ี 
   ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร เป็นคําถาม
ปลายปิด (Close Ended) มขี้อคําถามย่อยร่วม 5 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ที่มีคําตอบให้
เลือก 5 ระดับ โดยมีตัวเลขทีม่ีความหมายแทนค่าดังน้ี 
   ระดับ  5  หมายถึง  สําคัญมากที่สุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  สําคัญมาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  สําคัญปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  สําคัญน้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  สําคัญน้อยที่สุด  
 
3.4 การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ  
 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดําเนินการดังน้ี 
 3.4.1. ทําการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการกําหนดข้อคําถามในแบบสอบถาม และกําหนดนิยามตามขอบข่ายของเน้ือหา รวมทั้งเพ่ือศึกษา
รายละเอียดหาตัวแปรนิยามการมีส่วนร่วมในแต่ละด้านสร้างแบบสอบถาม โดยนําประเด็นที่ได้จาก
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การศึกษามาจัดเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกบักรอบแนวคิด 
 3.4.2. นําร่างแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้องตรงตามเน้ือหาความสมบูรณข์องข้อคําถามและความถูกต้องการหลักระเบียบวิธีงานวิจัย 
 3.4.3. ทดสอบความเช่ือถือของแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จํานวน 30 ตัวอย่าง 
 3.4.4. ทําการวิเคราะห์เพ่ือวัดน่าเช่ือถือของแบบสอบตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach 
Alpha Formula) วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยถ้าแบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0 £ 
a £ 1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือถือระดับสูง และจะต้องมีค่าระดับความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามให้มากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  
 3.4.5. ผลการทดสอบความน่าเช่ือมั่นของเครื่องมือว่ามีความเช่ือถือในระดับสูงมีค่า 
การทดสอบที่ 0.780 มากกว่า 0.70 จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงหรือ
นักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสํารวจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติรวมจํานวน 400 กลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5 การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บและรวบรวมข้อมูลในงานที่ศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 2 ลักษณะ มีรายละเอียดดังน้ี 
 3.5.1 ข้อมูลทติุยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูล
จากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและรวบรวมข้อมูลจากบทความและงานเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกที่พัก แนวคิดส่วนประสมการตลาดการเลือกที่พัก แนวคิดเก่ียวกับ
การตัดสินใจเลอืกที่พัก ข้อมูลและสถิติการทอ่งเที่ยวสถิติการเข้าพักบนถนนข้าวสาร เพ่ือนําข้อมูลมา
ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดและสร้างเคร่ืองมือในงานวิจัย 
 3.5.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ทาํการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิากแบบสอบถาม 
ที่ตอบโดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร และเน่ืองด้วยผู้วิจัยได้ 
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 อันเป็นช่วงที่ได้มีการประกาศใช้ 
พระราชกําหนดฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เป็นเหตุให้มีการจํากัดนักท่องเที่ยวสําหรับการเดินทางเข้า
และออกประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม 
ออนไลน์ โดยทําการสํารวจในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยใช้บริการ 
ที่พักประเภทโฮสเทลในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
ผู้ให้บริการจองที่พัก ได้แก่ Agoda Booking Traveloka Experdia และ Travelgo รวมจํานวน  
400 ตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทําการกรอกด้วยตนเองและรวบรวมแบบสอบถามและ 
นํามาลงรหัส หลังจากน้ันจึงนําข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลและใช้โปรแกรมทางสถิติ 
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สําหรับงานวิจัย 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยน้ีหลังจากรวบรวมแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มาช่วย โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 3.6.1 การตรวจสอบข้อมูล ผูวิ้จัยตรวจสอบความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และเรียบรียงแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการลงรหัส โดยนําแบบสอบถามที่ถกูต้องเรียบร้อยแล้ว มาลง
รหัสที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า สําหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด   
ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มคําตอบแล้วจึงนับคะแนนใสร่หัส 
 3.6.2 การประมวลผลข้อมูล ที่ลงรหัสแล้วได้นํามาบันทึกเข้า File โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทําการประมวลผล ในการคํานวณค่าสถิติ ซึง่การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติดังนี้ 
 3.6.3 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบ้ืองต้นใน
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.6.4 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติเพ่ือทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนําผลสรุปไปประมาณหรือคาดการณ์ประชากร ประกอบด้วย 
   3.6.4.1 สถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรหรือกลุ่ม 
โดยสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็นอิสระต่อกัน (Independent–Sample t–test) จากค่าสถิติ
แบบ t–test  ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในด้านเพศและประเภทของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
   3.6.4.2 ทดสอบความแตกต่างในกรณีที่ต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ต้ังแต่ 3 กลุม่ขึน้ไป โดยใช้สถติิวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way aAalysis of 
Variance: One Way ANOVA) จากสถิติแบบ F–test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ (Multiple Comparison) ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
   3.6.4.3 สถิติทดสอบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรโดยใช้สถิติทดสอบแบบ 
Pearson's Correlation Coefficient อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีเกณฑ์การแปล 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง –1≤ r ≤ 1 สําหรับการแปลความหมายค่าความสัมพันธ์ 
มีดังน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) 
   ค่าสัมประสิทธ์ (|r|)  0.01–0.20  หมายถึง มีค่าสัมพันธ์ตํ่า 

ค่าสัมประสิทธ์ (|r|)  0.21–0.40  หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่า 
ค่าสัมประสิทธ์ (|r|)  0.41–0.60  หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ (|r|)  0.61–0.80  หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง 
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ค่าสัมประสิทธ์ (|r|)  0.81–0.99  หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมาก 
 
3.7 เกณฑ์การแปลคา่ความหมาย 
 เกณฑ์การแปลค่าความหมายค่าเฉลี่ยในการศึกษานี้ใช้การแปลค่ามาตรวัดแบบลิเคิร์ท 
(Likert) มีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าคะแนนที่ได้จากคําตอบตาม
สัดส่วนการประมาณ โดยมีระดับการตัดข้อมูลเป็นแบบมาตรวัดอันตรภาค หรือช่วง (Interval  
Scale) ทีม่ีคําถามเชิงนิยมหรือมีความหมายในเชิงบวก (Positive) โดยมีสูตรดังน้ี 
 
 Interval ( I )  =   
 
 เมื่อ   R  แทน คะแนนสงูสุด–คะแนนตํ่าสุด = 5 – 1 

   C  แทน จํานวนช้ัน       =  5 
  
 แทนค่าตัวแปรในสูตรดังน้ี 
 
 Interval ( I ) =   5 – 1   

                5 
     = 0.8 

 
 เกณฑ์การแปลความหมายแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
   ระดับคะแนน  การแปลความหมาย 

   ระดับคะแนน 5  หมายถึง  มากที่สุด 
   ระดับคะแนน 4   หมายถึง  มาก 
   ระดับคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2   หมายถึง  น้อย 
   ระดับคะแนน 1   หมายถึง  น้อยที่สุด 

 สําหรับการแปลความหมายน้ันแปลความหมายจากค่าเฉลีย่ 5 ระดับ 
   ระดับคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 

   ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
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   ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง  น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
3.8 เกณฑ์การทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้การกําหนดเกณฑ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ระดับความเช่ือมั่นทาง
สถิติ 95.0% หรืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับ
นัยสําคัญ a (อัลฟ่า) เท่ากับ 0.05 ถ้าค่านัยสําคัญทีค่ํานวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ H0 และยอมรับสมมติฐานที ่H1 หรือเกิดนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
และในกรณีสถติิทดสอบความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสําคัญ a (อัลฟ่า) ค่านัยสําคัญที่คํานวณ
ได้มีค่ามากกว่า 0.05 จะเป็นการยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 หรือไม่เกิดนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ไม่ Sig.) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
3.9 การนาํเสนอข้อมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อประกอบตารางและคําอธิบาย รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น 
จากการวิจัย 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท 
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม 
จากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวน
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 4.3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
 4.4 การตัดสินใจเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสาร 
 4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  
 การนําเสนอในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามและ 
ความคิดเห็นเบื้องต้น ได้แก่ ประเภทนักท่องเที่ยว เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
สถิติที่นํามาใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ผลดังกล่าวปรากฏในตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกประเภท 
  นักท่องเที่ยว 
 

ประเภทนักท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 

นักท่องเที่ยวไทย 80 20 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 320 80 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
จํานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และนักท่องเที่ยวไทย จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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ตารางที่ 4.2: จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 217 54.3 
หญิง 183 45.8 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย จํานวน 217 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 และเพศหญิง จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
 
ตารางที่ 4.3: จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 20 ปี 34 8.5 

20–29 ปี 88 22.0 
30–39 ปี 151 37.8 

40–49 ปี 89 22.3 

50–59 ปี 25 6.3 
60 ปีขึ้นไป 13 3.3 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 30–39 ปี จํานวน 151 คน   
คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ อายุ 40–49 ปี จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และลําดับ
สุดท้ายคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 210 52.5 
สมรส 185 46.3 

หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 5 1.3 

รวม 400 100 
  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด จํานวน 210 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และลําดับสุดท้ายคือ 
หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 
ตารางที่ 4.5: จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 123 30.8 

ปริญญาตรี 212 53.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 65 16.3 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
และลําดับสุดท้ายคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 
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ตารางที่ 4.6: จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นักเรียน/ นักศึกษา 47 11.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 144 36.0 

ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ 65 16.3 

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 108 27.0 
พ่อบ้าน/ แม่บ้าน 11 2.8 

ว่างงาน/ เกษียณ 25 6.3 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27 และลําดับสุดท้ายคือ พ่อบ้าน/ แม่บ้าน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 การนําเสนอในส่วนนี้เป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนน
ข้าวสารของนักท่องเที่ยว สถิติที่นํามาใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ผลดังกล่าวปรากฏในตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.7: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
  จําแนกตามจํานวนคนร่วมเดินทางมาพัก 
 

จํานวนคนร่วมเดินทางมาพัก จํานวน ร้อยละ 

1–2 คน 88 22.0 

3–4 คน 220 55.0 
5–6 คน 81 20.3 

มากกว่า 6 คน 11 2.8 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารพร้อมกับคนร่วม
เดินทางส่วนใหญ่ 3–4 คน จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ 1–2 คน จํานวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22 และลําดับสุดท้ายคือ มากกว่า 6 คน จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 
ตารางที่ 4.8: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
  จําแนกตามบุคคลพักกับนักท่องเที่ยว 
 

บุคคลพักกับนักท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 

คนเดียว 72 18.0 

เพ่ือน 142 35.5 
คู่รัก/ ครอบครัว 146 36.5 

กรุ๊ปทัวร์ 40 10.0 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักท่องเที่ยวเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารส่วนใหญ่พักแบบ 
คู่รัก/ ครอบครัว จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ เพ่ือน จํานวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 และลําดับสุดท้ายคือ กรุ๊ปทัวร์ จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางที่ 4.9: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
  จําแนกตามระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
 

ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 

1–2 วัน 84 21.0 
3–4 วัน 202 50.5 

5–6 วัน 107 26.8 

มากกว่า 6 วัน 7 1.8 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 3–4 วัน 
จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ ระยะเวลา 5–6 วัน จํานวน 107 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 26.8 และ ลําดับสุดท้ายคือ มากกว่า 6 วัน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
ตารางที่ 4.10: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของ 
   นักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก  
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 3 15 

1,000 - 2,000 บาท 10 50 
2,001 - 3,000 บาท 6 30 

3,001 - 4,000 บาท 1 5 

รวม 20 15 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโฮเทลบน
ถนนข้าวสาร 1,000–2,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ 2,001–3,000 บาท 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และลําดับสุดท้ายคือ 3,001–4,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 4.11: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของ 
   นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก  
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก จํานวน ร้อยละ 
Less than 31 USD/ 200 CNY 61 16.1 

31–63 USD/ 200–400 CNY 144 37.9 

63–94 USD / 400–600 CNY 119 31.3 
94–125 USD / 600–800 CNY 49 12.9 

More than 125 USD/ 800 CNY 7 1.8 
รวม 380 100 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก 
โฮสเทลบนถนนข้าวสาร 31–63 USD/ 200–400 CNY จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9  
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รองลงมาคือ 63–94 USD/ 400–600 CNY จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และลําดับสุดท้าย
คือ More than 125 USD/ 800 CNY จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
ตารางที่ 4.12: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของ 
   นักท่องเที่ยว จําแนกตามความถ่ีในการใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 
 

ความถี่ในการใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสาร 

จํานวน ร้อยละ 

 1–2 ครั้งต่อปี 113 28.2 

 3–4 ครั้งต่อปี 242 60.5 
มากกว่า 4 ครั้งต่อปี 45 11.3 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
3–4 ครั้งต่อปี จํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ 1–2 ครั้งต่อปี จํานวน 113 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.2 และลําดับสุดท้ายคือ มากกว่า 4 ครั้งต่อปี จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 
 
ตารางที่ 4.13: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของ 
   นักท่องเที่ยว จําแนกตามการหาข้อมูลก่อนเข้าพัก 
 

การหาข้อมูลก่อนเข้าพัก จํานวน ร้อยละ 

เว็บไซต์บริการจองที่พัก 222 22.7 

เว็บไซต์ท่องเที่ยว/ รีวิวที่พัก 272 27.8 
เพ่ือน/ คนรู้จัก 219 22.4 

บริษัททัวร์ 178 18.2 

ป้ายโฆษณา 69 7.0 
โซเชียลมีเดีย 19 1.9 

รวม 979 100 
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 จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลก่อนเข้าพักจากเว็บไซต์
ท่องเที่ยว/ รีวิวที่พัก จํานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ เว็บไซต์บริการจองที่พัก 
จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และลําดับสุดท้ายคือ โซเชียลมีเดีย จํานวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.9 
 
ตารางที่ 4.14: จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสารของ 
   นักท่องเที่ยว จําแนกตามวิธีการจองที่พัก 
 

วิธีการจองที่พัก จํานวน ร้อยละ 

เว็บไซต์บริการจองที่พัก 192 19.3 
โทรศัพท์ 288 28.9 

เดินทางมาจองด้วยตนเอง 244 24.5 
บริษัททัวร์ 196 19.7 

บุคคลอื่นจองให้ 76 7.6 

รวม 996 100 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองท่ีพักโดยทางโทรศัพท์ จํานวน 288 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ เดินทางมาจองด้วยตนเอง จํานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 
และลําดับสุดท้ายคือ บุคคลอื่นจองให้ จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
 
4.3 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
 สถิติที่นํามาใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลดังกล่าวปรากฏในตารางและคําอธิบายต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4.15: ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
   ในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยการสื่อสารการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านให้บริการที่พัก 4.15 .773 มาก 
ด้านราคา 4.03 .896 มาก 

ด้านสถานที่พัก 4.08 .848 มาก 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.85 .911 มาก 
ด้านพนักงาน 4.05 .808 มาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.11 .798 มาก 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.16 .780 มาก 

รวม 4.08 .730 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบน
ถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.16) รองลงมาคือ  
ด้านให้บริการที่พัก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.15) และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.85) 
 
ตารางที่ 4.16: ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
   ในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ด้านให้บริการที่พัก 
 

ด้านให้บริการที่พัก X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ที่พักมีชื่อเสียง 4.26 .855 มากที่สุด 
มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย 4.32 .818 มากที่สุด 

สภาพของที่พักมีการตกแต่งสวยงาม 4.32 .796 มากที่สุด 

สภาพของที่พักมีความกว้างขวาง 4.00 .879 มาก 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร 
      การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบ 
      แบบสอบถาม ด้านให้บริการที่พัก 
 

ด้านให้บริการที่พัก X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น 
เครื่องทําน้ําอุ่น ฯลฯ 

 
4.20 

 
.935 

 
มาก 

ความสะอาดของที่พัก 3.80 1.125 มาก 
รวม 4.15 .773 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านให้บริการที่พัก มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย และสภาพของที่พักมีการ
ตกแต่งสวยงามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.32) รองลงมาคือ ที่พักมีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.26)  
และลําดับสุดท้ายคือ ความสะอาดของที่พัก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.80) 
 
ตารางที่ 4.17: ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
   ในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านราคา 
 

ด้านราคา X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
มีการกําหนดราคาที่พักและบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.85 1.118 มาก 

ที่พักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 3.96 1.035 มาก 
ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา 4.27 .960 มากที่สุด 

ราคาที่พักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับท่ีพัก
แห่งอ่ืน 

4.05 .999 มาก 

รวม 4.03 .896 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.27) รองลงมา
คือ ราคาที่พักมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับที่พักแห่งอ่ืน มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.05) และลําดับสุดท้ายคือ 
มีการกําหนดราคาที่พักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.85) 
 
ตารางที่ 4.18: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร 
   การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ด้านสถานที่พัก 
 

ด้านสถานที่พัก X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย 4.16 0.914 มาก 
ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 4.04 0.96 มาก 

ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีขนส่ง เป็นต้น 3.98 1.018 

 
มาก 

มีทัศนียภาพที่สวยงาม 4.14 0.961 มาก 

รวม 4.08 0.848 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่พัก มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 4.16) รองลงมาคือ มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.14) และลําดับสุดท้ายคือ  
ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีขนส่ง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย  
( X = 3.98) 
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ตารางที่ 4.19: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร 
   การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

มีโปรโมชั่นในราคาที่เหมาะสม เช่น รวม
อาหารเช้า 3.94 1.011 

มาก 

มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาลอย่าง
สม่ําเสมอ 3.82 0.942 

 
มาก 

มีการให้ส่วนลดสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ 3.81 0.99 มาก 
รวม 3.85 0.911 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีโปรโมชั่นในราคาที่เหมาะสม เช่น รวม
อาหารเช้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.94) รองลงมาคือ มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาลอย่าง
สม่ําเสมอ มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.82) และลําดับสุดท้ายคือ มีการให้ส่วนลดสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ  
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.81) 
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ตารางที่ 4.20: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร 
   การตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ด้านพนักงาน 
 

ด้านพนักงาน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
สุภาพ และเป็นมิตร 

4.02 1.000 มาก 

พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว 4.16 .946 มาก 
พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม 4.18 .889 มาก 

พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ 
ในการให้บริการ 

3.79 1.120 มาก 

พนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหา 3.96 1.029 มาก 

พนักงานมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 

4.17 .975 มาก 

รวม 4.05 .808 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 4.18) รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.17) และลําดับสุดท้ายคือ พนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย  
( X = 3.96) 
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ตารางที่ 4.21: ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
   ในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 

ด้านลักษณะทางกายภาพ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

สภาพแวดล้อมของที่พักมีความปลอดภัยสูง 
เช่น ทางเดินเข้า–ออก มีรั้วกั้น มีไฟฟ้าสว่าง 

4.11 .945 มาก 

บรรยากาศรอบบริเวณท่ีพักมีความเหมาะสม 
เช่น อากาศดีเงียบสงบ 

4.04 .969 มาก 

มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณ Wi–Fi 
สระว่ายน้ํา 

4.19 .934 มาก 

การจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน 
เช่น การจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผ่อน 
ห้องอาหาร 

4.13 .934 มาก 

มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
เช่น กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย 

4.10 .970 มาก 

รวม 4.11 .798 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนกลาง
อย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณ Wi–Fi สระว่ายน้ํา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.19) รองลงมาคือ  
การจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน เช่น การจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหาร  
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.13) และลําดับสุดท้ายคือ บรรยากาศรอบบริเวณท่ีพักมีความเหมาะสม เช่น 
อากาศด ีเงียบสงบ มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.04) 
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ตารางที่ 4.22: ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาด 
   ในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

มีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 4.00 .956 มาก 
มีระบบการสํารองที่พัก ได้หลายวิธี เช่น  
ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 

 
4.24 

 
.928 

 
มากที่สุด 

มีระบบการชําระค่าที่พัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้
หลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต โอนเงินผ่าน
ธนาคาร และอ่ืน ๆ 

 
 

4.12 

 
 

.952 

 
 

มาก 

มีความสะดวกในการหาข้อมูลที่พัก 4.04 1.039 มาก 

มีระบบการจองห้องพักท่ีแม่นยํา 4.23 .967 มากที่สุด 
มีความสะดวกสบายในการ Check in/ Out 4.32 .860 มากที่สุด 

รวม 4.16 .780 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสะดวกสบายในการ Check in/ Out   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.32) รองลงมาคือ มีระบบการสํารองที่พักได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.24) และลําดับสุดท้ายคือ มีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.00) 
 
4.4 การตัดสินใจเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสาร  
 สถิติที่นํามาใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลดังกล่าวปรากฏในตารางและคําอธิบายต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4.23: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกที่พัก 
   โฮสเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการให้บริการ 
 

การตัดสินใจเลือกท่ีพักโฮเทลบนถนนข้าวสาร X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ท่านค้นหาข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ 
ที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 

4.21 .883 มากที่สุด 

ท่านเมื่อต้องการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน 
จะนึกถึงที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 

3.98 .995 มาก 

ท่านตัดสินใจมาใช้บริการที่พักโฮสเทลบน
ถนนข้าวสารด้วยตนเอง  

4.13 .991 มาก 

ท่านตั้งใจจะกลับมาใช้บริการที่พักที่พัก 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารในครั้งต่อไป  

4.04 .976 มาก 

ท่านแนะนําและบอกต่อคนรู้จักให้มาใช้
บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 

4.03 .987 มาก 

รวม 4.08 .686 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า การตัดสินใจเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
ท่านค้นหาข้อมูลรายละเอียดการให้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.21) 
รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจมาใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย  
( X = 4.13) และลําดับสุดท้ายคือ ท่านเมื่อต้องการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนจะนึกถึงที่พักโฮสเทล 
บนถนนข้าวสาร มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.98) 
 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน  
 นําเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
   H0 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   H1 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.24: ผลการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว 
   บนถนนข้าวสารโดยรวม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t P–Value 

ชาย 217 4.11 0.669 0.963 0.704 

หญิง 183 4.04 0.705   

รวม 400 

 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่า t เท่ากับ 0.963 และค่า P–Value เท่ากับ 0.704 ซ่ึงมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 
สรุปว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว 
บนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   H0 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   H1 : อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.25: ผลการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว 
   บนถนนข้าวสารโดยรวม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. F P–Value 

ต่ํากว่า 20 ปี 34 4.08 0.768 0.088 0.994 

20–29 ปี 88 4.07 0.723   

30–39 ปี 151 4.08 0.704   

40–49 ปี 89 4.10 0.637   

50–59 ปี 25 4.00 0.597   

60 ปีขึ้นไป 13 4.05 0.567   

รวม 400 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.088 และค่า P–Value เท่ากับ 0.994 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 
สรุปว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
บนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   H0 : สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเท
ลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   H1 : สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเท
ลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.26: ผลการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว 
   บนถนนข้าวสารโดยรวม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ n X  S.D. F P-Value 

โสด 210 4.08 0.698 0.090 0.914 

สมรส 185 4.07 0.663   

หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 5 3.96 1.108   

รวม 400 

  
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.090 และค่า P–Value เท่ากับ 0.914 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 
สรุปว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.27: ผลการทดสอบมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ 
   นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. F P–Value 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 123 4.02 0.724 1.286 0.278 

ปริญญาตรี 212 4.13 0.668   

สูงกว่าปริญญาตรี 65 4.02 0.665   

รวม 400 
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 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.286 และค่า P–Value เท่ากับ 0.278 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 
สรุปว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
 
   สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทล 
ของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.28: ผลการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว 
   บนถนนข้าวสารโดยรวม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n X  S.D. F P–Value 

นักเรียน/ นักศึกษา 47 4.10 0.834 0.997 0.419 

พนักงานบริษัทเอกชน 144 4.03 0.691   

ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ 65 4.19 0.690   

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 108 4.11 0.600   

พ่อบ้าน/ แม่บ้าน 11 4.09 0.771   

ว่างงาน/ เกษียณ 25 3.86 0.652   

รวม 400 

  
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ค่า F เท่ากับ 0.997 และค่า P–Value เท่ากับ 0.419 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 
สรุปว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
บนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที่ 2.1 ด้านให้บริการที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านให้บริการที่พักไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H1 : ด้านให้บริการที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.29: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านให้บริการที่พักกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
   สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านให้บริการที่พัก 
r P–Value 

0.390 0.000* 

*P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านให้บริการที่พักกับ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.390 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 สรุปว่า ด้านให้บริการที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาดด้านให้บริการที่พัก เพ่ิมขึ้นจะมีการการตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในระดับน้อย 
 
   สมมติฐานที่ 2.2 ด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพัก
แรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
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   H1 : ด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.30: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านราคากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
   สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านราคา 

r P–Value 
0.341 0.000* 

*P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านราคากับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.341 
และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.2 สรุปว่า ด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาด ด้านราคาเพ่ิมข้ึนจะมีการการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนในระดับน้อย 
 
   สมมติฐานที่ 2.3 ด้านสถานที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านสถานที่พักไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H1 : ด้านสถานที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 
 
 
 



71 

ตารางที่ 4.31: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสถานที่พักกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
   สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านสถานที่พัก 
r P–Value 

0.385 0.000* 
*P<0.05 
  
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านสถานที่พักกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.385 
และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.3 สรุปว่า ด้านสถานที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาดด้านสถานที่พัก เพ่ิมข้ึนจะมีการการตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในระดับน้อย 
 
   สมมติฐานที่ 2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H1 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.32: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการส่งเสริมทางการตลาด กับการตัดสินใจ 
   เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
r P–Value 

0.382 0.000* 
*P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.382 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 สรุปว่า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาดเพ่ิมข้ึนจะมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในระดับน้อย 
  
   สมมติฐานที่ 2.5 ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านพนักงานไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H1 : ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.33: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านพนักงาน กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
   สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านพนักงาน 
r P–Value 

0.397 0.000* 
*P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านพนักงานกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.397 
และค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.5 สรุปว่า ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาด ด้านพนักงานเพ่ิมข้ึนจะมีการการตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในระดับน้อย 
 
   สมมติฐานที่ 2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H1 : ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.34: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะทางกายภาพกับการตัดสินใจเลือก 
   ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
r P–Value 

0.536 0.000* 
*P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะทางกายภาพกับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.536 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.6 สรุปว่า ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับปากนลาง กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพเพ่ิมขึ้นจะมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในระดับ 
ปานกลาง 
 
   สมมติฐานที่ 2.7 ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H0 : ด้านกระบวนการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   H1 : ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 



75 

ตารางที่ 4.35: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านกระบวนการให้บริการกับการตัดสินใจ 
   เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 

(n = 400) 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
r P–Value 

0.520 0.000* 
*P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างด้านกระบวนการให้บริการ 
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.520 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.7 สรุปว่า ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 เนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับน้อย กล่าวคือ เมื่อการสื่อสารการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการเพ่ิมขึ้นจะมีการการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในระดับน้อย 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การสื่อสารที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท 
โฮสเทลบนถนนข้าวสาร 
 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสาร
ของนักท่องเที่ยว 
 3) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ของสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนน
ข้าวสาร   
 4) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 
ของนักท่องเที่ยว 
 5) เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจะทําให้การตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
 6) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
    
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 5.1.1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จํานวน 320 คน คดิเป็นร้อยละ 80 และ
นักท่องเที่ยวไทย จํานวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 20 เป็นเพศชาย จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.3 และเพศหญิง จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีอายุ 30–39 ปี จํานวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 รองลงมาคืออายุ 40–49 ปี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และลําดับสุดท้ายคือ 
อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 สถานภาพโสด จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.5 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และลําดับสุดท้ายคือ หม้าย/  
หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 212 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และลําดับ
สุดท้ายคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และลําดับสุดท้ายคือ พ่อบ้าน/ แม่บ้าน จํานวน 11 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 2.8 
 5.1.2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว  
 จํานวนคนร่วมเดินทางมาพัก จํานวน 3–4 คน มากสุด จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
รองลงมาคือ  1–2 คน จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และลําดับสุดทา้ยคือ มากกว่า 6 คน 
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 พักแบบคู่รัก/ จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ 
เพ่ือน จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และลําดับสุดท้ายคือ กรุ๊ปทวัร์ จํานวน 40 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 3–4 วัน จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ ระยะเวลา  
5–6 วัน จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และลําดับสดุท้ายคือ มากกว่า 6 วัน จํานวน 7 คน  

1.8คิดเป็นร้อยละ  มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักโฮเทลบนถนนข้าวสาร 1,000–2,000 บาท จํานวน 154 
คน  คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 2,001–3,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
และลําดับสุดทา้ยคือ 4,001 บาทข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 การใช้บริการท่ีพัก 
โฮสเทลบนถนนข้าวสาร 3–4 ครั้งต่อปี จํานวน 242 คน คดิเป็นร้อยละ 60 .5  รองลงมาคือ 1–2 ครั้ง
ต่อปี จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และลําดับสุดท้ายคือ มากกว่า 4 ครั้งต่อปี จํานวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.3 มีการหาข้อมูลก่อนเข้าพักจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว/ รีวิวที่พัก จํานวน 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ เว็บไซต์บริการจองที่พัก จํานวน 222  คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
และลําดับสุดทา้ยคือ โซเชียลมีเดีย จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และจองที่พักโดยทางโทรศัพท์ 
จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ เดินทางมาจองด้วยตนเอง จํานวน 244 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 และลําดับสุดทา้ยคือ บุคคลอ่ืนจองให้ จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
 5.1.3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบน
ถนนข้าวสาร  
 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการ
ให้บริการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านให้บริการที่พัก และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริม 
ทางการตลาด  
 ด้านให้บริการที่พัก มีค่าเฉลีย่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
มีกิจกรรมให้เลอืกหลากหลาย และสภาพของที่พักมีการตกแต่งสวยงามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ที่พักมีช่ือเสียง และลําดับสุดท้ายคือ ความสะอาดของที่พัก  
 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่พักมี 
ความเหมาะสมกับราคา มีคา่เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ราคาที่พักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับที่พัก
แห่งอ่ืน และลาํดับสุดท้ายคือ มีการกําหนดราคาที่พักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
 ด้านสถานที่พัก มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีทัศนียภาพที่สวยงาม  
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และลําดับสุดทา้ยคือ ทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีขนส่ง  
เป็นต้น 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อพบว่า มีโปรโมช่ันในราคาที่เหมาะสม เช่น รวมอาหารเช้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  
มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาลอย่างสมํ่าเสมอ  และลําดับสุดท้ายคือ มีการใหส้่วนลดสําหรับ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ  
 ด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงาน
ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และลาํดับสุดท้ายคือ พนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหา  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณ Wi–fi สระว่ายน้ํา 
มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ การจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน เช่น การจัดเตรียมที่จอดรถ 
สวนพักผ่อน หอ้งอาหาร และลําดับสุดท้ายคือ บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความเหมาะสม เช่น 
อากาศดีเงียบสงบ  
 ด้านกระบวนการให้บริการ มคี่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความสะดวกสบายในการ Check in/ Out  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีระบบการสํารอง
ที่พักได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ และลําดับสุดทา้ยคือ มีจํานวนพนักงาน
เพียงพอต่อการให้บริการ 
 5.1.4. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านค้นหาข้อมูล
รายละเอียดการให้บริการที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจมา
ใช้บริการที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารด้วยตนเอง และลําดับสุดท้ายคือ ทา่นเมื่อต้องการท่องเที่ยวหรือ
พักผ่อนจะนึกถึงที่พักโฮเทล บนถนนข้าวสาร 
 
5.2 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจะทําให้การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่า t เท่ากับ 0.963 และค่า P–Value เท่ากับ 0.704 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 
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สรุปว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว 
บนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภท
โฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่า F เท่ากับ 0.088 และค่า P–Value เท่ากับ 0.994 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 
สรุปว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
บนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่1.3 สถานภาพทีแ่ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพัก
ประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   ผลการวิจัยพบว่าค่า F เท่ากับ 0.090 และค่า P–Value เท่ากับ 0.914 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 
สรุปว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่1.4 ระดับการศกึษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่า F เท่ากับ 1.286 และค่า P–Value เท่ากับ 0.278 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 
สรุปว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
   สมมติฐานที ่1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการที่พัก
ประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารแตกต่างกัน  
   ผลการวิจัยพบว่า ค่า F เท่ากับ 0.997 และค่า P–Value เท่ากับ 0.419 ซึ่งมากกว่า 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 
สรุปว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารที่พักประเภทโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
บนถนนข้าวสารไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที ่2 การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.1 ด้านให้บริการท่ีพักมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 



80 

   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านให้บริการที่พักกับ 
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเท่ียว มีค่า
เท่ากับ 0.390 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมสมมติฐานที่ 2.1 สรุปว่า ด้านให้บริการที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.2 ด้านราคามคีวามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านราคากับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.341 
และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรบั
สมมติฐานที ่2.2 สรุปว่า ด้านราคามีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.3 ด้านสถานทีพั่กมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านสถานที่พักกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.385 
และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมน้อยกว่า ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับ
สมมติฐานที ่2.3 สรุปว่า ด้านสถานที่พักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.382 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.4 สรุปว่า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.5 ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านพนักงาน กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.397 
และค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรบั
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สมมติฐานที ่2.5 สรุปว่า ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานพักแรม
ประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านลักษณะทางกายภาพ 
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.536 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.6 สรุปว่า ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   สมมติฐานที ่2.7 ด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
   ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างด้านกระบวนการให้บริการ 
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว มีค่า
เท่ากับ 0.520 และค่า P–Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
และยอมรับสมมติฐานที่ 2.7 สรุปว่า ด้านกระบวนการให้บริการมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพักแรมประเภท
โฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 ผลการทดสอบการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
สถานพักแรมประเภทโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว โดยการสื่อสารการตลาดด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านพนักงาน  
ด้านให้บริการที่พัก ด้านสถานที่พัก ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านพนักงาน ตามลําดับ  
ในส่วนของด้านพฤติกรรมในการเลือกที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว จํานวนคนร่วม
เดินทางมาพักจํานวน 3–4 คน มากสุด รองลงมาจํานวน 1–2 คน มีลักษณะเป็นแบบคู่รัก ครอบครัว 
รองลงมาเป็นกลุ่มเพ่ือน โดยพบว่าการเข้าพักต่อครั้งจะอยู่ที่ 3–4 วัน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการ 
บอกต่อของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมาพักมีการเขียนแนะนําให้คะแนนที่พัก หรือการศึกษาข้อมูล 
จากอินเทอร์เน็ต ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรให้ความสําคญักับข้อเสนอแนะด้านที่พักของนักท่องเที่ยว
แล้วนําข้อเสนอแนะเหล่าน้ันมาปรับปรุงต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ลํ่าสัน เลศิกูลประหยัด 
(2561) ทีศ่ึกษาเรื่อง พฤติกรรมและแรงจูงใจสําหรับการเข้าพักที่โฮสเทลในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในด้านความถี่และระยะเวลาในการเข้าพักโฮสเทล 
รวมถึงการใช้จ่ายเงินของผู้มาเข้าพักได้แก่การบริหารจัดการและสิ่งปลูกสร้างกิจกรรมการเช่ือม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเข้าพักกับการให้บรกิารอาหารเช้าฟรี ส่วนปัญหาที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
โฮสเทล ได้แก่ ประสิทธิภาพของไวไฟ (Wi–Fi) ความสะอาดของห้องพัก และรสชาติกับปริมาณของ
อาหารเช้า และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคํานุช (2558)  
ที่ศึกษาเรื่อง ความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 
มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ การมีการออกแบบตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงาม พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย และจํานวนห้องพักที่เหมาะสม
ตามลําดับ ด้านราคา ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเหมาะสมของราคาค่าห้องพัก  
ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องด่ืม ความเหมาะสมของราคาต่อค่ากิจกรรมอื่น ๆ 
ตามลําดับ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาที่สุดคือ การจองห้องพัก
โดยตรงกับโรงแรม รองลงมาคือ การจองห้องพักผ่านบริษัท ด้านโปรโมช่ัน ระดับความพึงพอใจ 
สูงที่สุดคือ โปรโมช่ันที่สอดคล้องกับราคา รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการมีโปรโมช่ันร่วมกับ
บริการเสริมอ่ืน และสอดคลอ้งกับ ทวีพร นาคา, สิทธิชัย พรหมสุวรรณ, เสรี วงษ์มณฑา และธาดากร 
ธนาภัทรกุล (2560) ทีศ่ึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
ภาคใต้ตอนบน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว ปัจจัยด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกมาทอ่งเที่ยวในเขต
ภาคใต้ตอนบน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แนวทางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม
เพ่ือใช้ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนบน โดยผ่านกระบวนทัศน์ที่มีช่ือว่า “NICE” 
ประกอบด้วย 1) Network หมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการในเขตภาคใต้
ตอนบนมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ือรว่มกันวางแผนดําเนินการทางการท่องเที่ยว 2) Identity 
หมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการควรมีการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดที่มี
ความโดดเด่นที่ชัดเจนของจังหวัด 3) Communication Integration หมายถึง การนําเคร่ืองมือ 
การสื่อสารการตลาดทั้ง 3 ประเภทมาใช้ในเขตภาคใต้ตอนบน 4) Equity หมายถึง การมุ่งเน้นให้
แหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนบนเป็นผู้นําทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ 
ทั้งด้านคุณภาพและด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 
  
5.4 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี ้
 5.4.1 จากผลวิจัยการสื่อสารการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารสงูสุด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบ 
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ธุรกิจที่พักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสารควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พัก 
มีความปลอดภัยสูง เช่น ทางเดินเข้า–ออก มีรั้วก้ัน มีไฟฟ้าสว่าง รวมทั้งบรรยากาศรอบบริเวณท่ีพัก 
มีความเหมาะสม เช่น อากาศดีเงียบสงบ มีอุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกส่วนกลางอย่าง
เพียงพอ เช่น สัญญาณ Wi–Fi สระว่ายน้ํา เป็นต้น คุณภาพการให้บริการและมีการใหบ้ริการที่ 
รวดเร็วสามารถตอบสนองการให้บริการได้อย่างทันที การมีระบบการสํารองที่พักได้หลายวิธี เช่น  
ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต มีระบบการชําระค่าที่พักค่าบริการได้หลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
โอนเงินผ่านธนาคาร ตลอดจนมีระบบการจองห้องพักที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง เป็นต้น 
 5.4.2 จากผลวิจัยการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ในการเลอืกใช้บริการที่พักโฮสเทลบน
ถนนข้าวสารที่มีความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการให้บริการ จึงมีมีข้อเสนอแนะว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจที่พักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสารควรให้ความสําคัญในการบริการเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักในโฮสเทลได้ เช่น มีระบบการจองห้องพักที่ถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ รวมท้ังการให้ความสะดวกสบายในการ Check in/ Out  และมีระบบการสํารองที่พัก  
ได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ 
 5.4.3 จากผลวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่พักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสาร
ควรทําการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวโฮสเทลบนถนนข้าวสารให้ดี
ย่ิงขึ้น ควรให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลขา่วสารการท่องเที่ยวและการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวโฮสเทล 
บนถนนข้าวสาร การประชาสัมพันธ์ที่พักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสารและจัดกิจกรรมแนะนําที่พัก
รูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสาร ตลอดจนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พักรูปแบบโฮสเท
ลบนถนนข้าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แผ่นพับ นิตยสาร วารสารการท่องเที่ยว 
ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรอืรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสารผ่าน
ทางหนังสือเชิญชวนท่องเที่ยว เพ่ือให้นักทอ่งเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
มาเที่ยวและใช้บริการที่พักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสารเพ่ิมมากขึ้น 
 5.4.4 จากผลวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบธุรกิจที่พักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสาร 
ควรให้ความสาํคัญกับการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทอ่งเที่ยวโดยใช้บริการที่พัก
รูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสาร ควรใหค้วามสําคัญกับการพัฒนารูปแบบที่พักรูปแบบโฮสเทลบน 
ถนนข้าวสารให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
โฮสเทลบนถนนข้าวสารในลกัษณะให้มลีักษณะเฉพาะ เหมาะกับในพ้ืนที่ และมีความหลากหลาย  
  
5.5 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครัง้ต่อไป 
 5.5.1 งานวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกที่พักรูปแบบโฮสเทลบน 
ถนนข้าวสาร โดยการจําตามกลุ่มหรือประเภทนักท่องเที่ยว เพ่ือใช้เป็นในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
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โฮสเทลบนถนนข้าวสาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 5.5.2 งานวิจัยคร้ังต่อการควรศึกษาความพึงพอใจและความคิดต่อการใช้บริการที่พัก
รูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสาร เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ในการให้บริการท่ีพักรูปแบบโฮสเทลบนถนนข้าวสารที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 5.5.3 การทําวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางข้อมูลสําหรับนําไปวิเคราะห์และ
สามารถที่จะเจาะลึกถึงปัจจัยประเด็นปัญหาให้ได้มากย่ิงขึ้นกว่าเดิม  
 5.5.4 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น  
การสัมภาษณ์ การสังเกตุแบบมีส่วนร่วม และควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอยางที่ครอบคลุมและมีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น  
 5.5.5 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล Hostel ที่ต้ังบนถนนข้าวสาร และ Hostel ที่มทีี่ต้ังใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร แล้วนําข้อมูลมาเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง
และพัฒนาต่อไป 
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บนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําช้ีแจง: การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮเทลบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร  
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 3 ปัจจยัการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ในการเลือกใช้บริการที่พักโฮเทลบนถนน
ข้าวสาร 
 ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกทีพั่กโฮเทลบนถนนข้าวสาร 
 
ท่านเคยพักโฮสเทลบนถนนข้าวสารหรือไม่  
 
 � เคย    � ไม่เคย (จบการทําแบบสอบถาม) 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยลักษณะส่วนบคุคล 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ในช่อง  �  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สดุ 
 
1. ท่านเป็นนักท่องเที่ยวประเภทใด  
 � 1. นักท่องเที่ยวชาวไทย  � 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
2. เพศ   
 � 1. ชาย    � 2. หญิง 
3. อายุ  
 � 1. ตํ่ากว่า 20 ปี   � 2. อายุ 20–30 ปี   
 � 3. อายุ 31–40 ปี   � 4. อายุ 41–50 ปี    
 � 5. อายุ 51–60 ปี   � 6. อายุมากกว่า 60 ปี 
4. สถานภาพสมรส  
 �1. โสด    � 2. สมรส   
 �3. หม้าย/ หย่าร้าง/แยกกันอยู่  
5. ระดับการศึกษา  
 � 1. ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  � 2. ปรญิญาตรี  
 � 3. สูงกว่าปริญญาตร ี
6. อาชีพ  
 � 1. นักเรียน/ นักศึกษา   � 2. พนักงานเอกชน 
 � 3. ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  � 4. ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ 
 � 5. พ่อบ้าน/ แม่บ้าน   � 6. ว่างงาน/ เกษียณ 
 � 7. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการเลือกที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสารของนกัท่องเท่ียว 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ในช่อง  �  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สดุ 
 
7. จํานวนคนรว่มเดินทางมาพัก  
 � 1. จํานวน 1–2 คน   � 2. จํานวน 3–4 คน 
 � 3. จํานวน 5–6 คน   � 4. มากกว่า 6 คน 
8. บุคคลที่ร่วมเดินทางมาพัก  
 � 1. คนเดียว    � 2. เพ่ือน 
 � 3. ครอบครัว   � 4. กรุ๊ปทัวร์ 
 � 5. อ่ืน ๆ ระบุ..................................... 
9. ระยะเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว  
 � 1. จํานวน 1–2 วัน   � 2. จํานวน 3–4 วัน 
 � 3. จํานวน 5–6 วัน   � 4. มากกว่า 6 วัน 
10. ค่าใช้จ่ายสําหรับที่พักต่อคืนของท่าน  
 � 1. ตํ่ากว่า 1,000 บาท  � 2. 1,000–2,000 บาท 
 � 3. 2,001–3,000 บาท  � 4. 3,001–4,000 บาท 
 � 5. 4,001 บาทข้ึนไป 
11. ความถีใ่นการใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสาร  
 � 1. จํานวน 1–2 ครั้งต่อปี  � 2. จํานวน 3–4 ครั้งต่อปี 
 � 3. มากกว่า 4 ครั้งต่อปี 
12. ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับโฮสเทลบนถนนข้าวสารอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 � 1. เว็บไซต์บริการจองที่พัก   � 2. เว็บไซต์ท่องเที่ยว/ รีวิวที่พัก  
 � 3. เพ่ือน/ คนรู้จัก   � 4. บริษทัทวัร์  
 � 5. ป้ายโฆษณา   � 6. โซเชียลมีเดีย  
13. ท่านทําการจองโฮสเทลบนถนนข้าวสารด้วยวิธีการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 � 1. เว็บไซต์บริการจองที่พัก  � 2. โทรศัพท์  
 � 3. เดินทางมาจองด้วยตนเอง   � 4. บริษทัทวัร์  
 � 5. บุคคลอ่ืนจองให้  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยการสือ่สารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบน
ถนนข้าวสาร  
คําช้ีแจง: ท่านมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนน
ข้าวสารในระดับใด และทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องว่าง � ที่กําหนดให้ตามความเป็นจริงมากที่สุด
เพียงคําตอบเดียวโดยตัวเลขมีความหมายดังนี 
 ระดับ  5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  ระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  ระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

การสื่อสารการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านให้บริการที่พัก 
1. ที่พักมีช่ือเสยีง      
2. มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย      
3. สภาพของที่พักมีการตกแต่งสวยงาม      
4. สภาพของที่พักมีความกว้างขวาง      
5. สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์  
   ตู้เย็น เคร่ืองทํานํ้าอุ่น ฯลฯ 

     

6. ความสะอาดของที่พัก      
ด้านราคา 
7. มีการกําหนดราคาที่พักและบริการต่าง ๆ 
   อย่างชัดเจน 

     

8. ที่พักมีราคาให้เลือกหลายระดับ      
9. ที่พักมีความเหมาะสมกับราคา      
10. ราคาที่พักมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ 
     ที่พักแห่งอ่ืน 
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การสื่อสารการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านสถานที่พัก 
11. การเดินทางไปที่พักมีความสะดวกสบาย      
12. ทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้สถานทีท่่องเที่ยว      
13. ทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด 
     ร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานีขนส่ง  
     เป็นต้น 

     

14. มทีัศนียภาพที่สวยงาม      
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
15. มีโปรโมช่ันในราคาที่เหมาะสม เช่น  
     รวมอาหารเช้า 

     

16. มรีายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล 
     อย่างสมํ่าเสมอ 

     

17. มกีารให้สว่นลดสําหรับลกูค้าที่มาใช้ 
     บริการ 

     

ด้านพนักงาน 
18. พนักงานให้บริการด้วยความย้ิมแย้ม 
     แจ่มใส สภุาพ และเป็นมิตร 

     

19. พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว      
20. พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม      
21. พนักงานมคีวามรู้ ความเข้าใจ และม ี
     ทักษะในการให้บริการ 

     

22. พนักงานมคีวามสามารถในการ 
     แก้ปัญหา 

     

23. พนักงานมคีวามสามารถในการส่ือสาร 
     ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
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การสื่อสารการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
24. สภาพแวดล้อมของที่พักมีความ 
     ปลอดภัยสูง เช่น ทางเดินเข้า–ออก  
     มรีั้วก้ัน มีไฟฟ้าสว่าง 

     

25. บรรยากาศรอบบริเวณที่พักมีความ 
     เหมาะสม เช่น อากาศดีเงียบสงบ 

     

26. มีอุปกรณแ์ละสิ่งอํานวยความสะดวก  
     ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เช่น สัญญาณ  
     Wi–Fi สระว่ายนํ้า 

     

27. การจัดแบ่งการให้บริการอย่างเป็น 
     สัดส่วน เช่น การจัดเตรียมที่จอดรถ  
     สวนพักผ่อน ห้องอาหาร 

     

28. มรีะบบรักษาความปลอดภัยอย่าง 
     เหมาะสม เช่น กล้องวงจรปิด ระบบ 
     ป้องกันอัคคีภัย 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ 
29. มจีํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้ 
     บริการ 

     

30. มรีะบบการสํารองที่พัก ได้หลายวิธี เช่น 
     ทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ 

     

31. มรีะบบการชําระค่าที่พัก ค่าบริการ 
     ต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด  
     บัตรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร และ 
     อ่ืน ๆ 

     

32. มคีวามสะดวกในการหาข้อมูลที่พัก      
33. มรีะบบการจองห้องพักที่แม่นยํา      
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การสื่อสารการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านกระบวนการให้บริการ 
34. มคีวามสะดวกสบายในการ Check in/  
     Out 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลการตัดสินใจเลือกทีพ่ักโฮเทลบนถนนข้าวสาร 
คําช้ีแจง: ท่านมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักโฮสเทลบนถนนข้าวสารในระดับใด
และทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง � ที่กําหนดให้ตามความเป็นจริงมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
โดยตัวเลขมีความหมายดังน้ี 
 ระดับ  5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  ระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  ระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

การตัดสินใจเลอืกที่พักโฮเทล 
บนถนนข้าวสาร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. ท่านค้นหาข้อมูลรายละเอียดการให้ 
   บริการที่พักโฮเทลบนถนนข้าวสาร 

     

2. ท่านเมื่อต้องการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน 
   จะนึกถึงที่พักโฮเทล บนถนนข้าวสาร 

     

3. ท่านตัดสินใจมาใช้บริการที่พักโฮเทล 
   บนถนนข้าวสารด้วยตนเอง  

     

4. ท่านต้ังใจจะกลับมาใช้บริการที่พัก 
   โฮสเทลบนถนนข้าวสารในคร้ังต่อไป  

     

5. ท่านแนะนําและบอกต่อคนรู้จักให้มา 
   ใช้บริการทีพั่กโฮเทลบนถนนข้าวสาร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามงานวิจัย (สาํหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ) 
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Questionnaire for Foreign Tourists 
 

Communication Strategies Affecting the Decision Making of the Tourists to 
Choose Hostels on Khaosarn Road in Bangkok 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Part 1 Personal Information 
Please mark √ in ☐ that corresponds to your information or comment. 
 
1. Have you ever stayed at a hostel on Khaosarn Road?  
 � Yes     � No (end of questionnaire) 
2. Gender  
 � Male    � Female 
3. Age 
 � Below 20 years old  � 20–29 years old 
 � 30–39 years old   � 40–49 years old 
 � 50–59 years old   � Over 60 years old 
4. status  
 � Single    � Marriage  
5. Education  
 � Undergraduate   � Bachelor’s Degree 
 � Postgraduate 
6. Occupation  
 � Student    � Private Company Employee 
 � Business Owner   � Government Official 
 � Housekeeper   � Unemployed 
 � Others Freelance 
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Part 2 Tourists’ Behaviour on Choosing a Hostel Accommodation on Khaosarn 
Road 
Please mark  √  in ☐ that matches your information or opinion.  
 
7. The number of guests sharing the hostel with you.  
 � 1–2 people   � 3–4 people 
 � 5–6 people   � More than 6 people 
8. Guests sharing a hostel with you.  
 � Alone    � Friends 
 � Couple/ Family   � Group Tour 
 � Other 
9. The duration of your visit.  
 � 1–2 days    � 3–4 days 
 � 5–6 days    � More than 6 days 
10. Expenses for your accommodation per night.  
 � Less than 31 USD/ 200 CNY 
 � 31–63 USD/ 200–400 CNY 
 � 63–94 USD/ 400–600 CNY 
 � 94–125 USD/ 600–800 CNY 
 � More than 125 USD/ 800 CNY 
11. Frequency of staying in a hostel accommodation service on Khaosarn Road. * 
 � 1–2 times per year  � 3–4 times per year 
 � More than 4 times per year 
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12. How did you find information about the hostel on Khao San Road? (Can answer 
more than 1 question)?  
 � Accommodation Booking Website 
 � Travel Website/ Accommodation Review 
 � Friends/ Acquaintances 
 � Tour company 
 � Billboard 
 � Social Media 
 � Other: 
13. How did you book the hostel on Khaosarn Road? ( You can answer more than 1 
choice.)  
 � Accommodation Booking Website � Telephone 
 � Tour Agency    � Walk in by Yourself 
 � A Third Person 
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Part 3 The Marketing Communication Factors Influencing the Selection of a 
Hostel Accommodation on Khaosarn Road 
 

Marketing Communication 

Opinion Level 
Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree 
nor 

Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree

(5) (4) (3) (2) (1) 
Accommodation services 
1. Famous place to stay      
2. There are many activities to  
   choose from. 

     

3. The accommodation condition  
   is beautifully decorated. 

     

4. The accommodation condition  
   is spacious. 

     

5. Facilities such as television,  
   refrigerator, water heater, etc. 

     

6. Cleanliness      
Price 
7. Accommodation prices and  
   services are clearly defined. 

     

8. Accommodation is priced at  
   many levels. 

     

9. Accommodation is suitable for  
   the price. 

     

10. Accommodation prices are  
     reasonable compared to other  
     accommodations. 
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Marketing Communication 

Opinion Level 
Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree 
nor 

Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree

(5) (4) (3) (2) (1) 
Location 
11. Getting to the accommodation 
     is convenient. 

     

12. The location is near to tourist  
     attractions. 

     

13. The location is near the  
     community such as markets,  
     restaurants, hospitals, bus  
     stations, etc. 

     

14. Beautiful scenery      
Promotion 
15. There are promotions at  
     reasonable prices, such as  
     breakfast. 

     

16. There are regular seasonal  
     promotions. 

     

17. There is a discount for  
     customers who use the service.

     

Staff 
18. The staff provided a service  
     with a cheerful smile. Polite  
     and friendly 

     

19. Fast service staff      
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Marketing Communication 

Opinion Level 
Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree 
nor 

Disagree 

Disagree Strongly 
Disagree

(5) (4) (3) (2) (1) 
Staff 
20. Employees serve customers  
     equally. 

     

21. Staff have knowledge,  
     understanding and skills in  
     service. 

     

22. The staff have the ability to  
     solve problems. 

     

23. The staff are able to  
     communicate in foreign  
     languages such as English. 

     

Physical Aspects 
24. The accommodation  
     environment is highly secure,  
     such as in-out paths, fences,  
     and bright electricity. 

     

25. The atmosphere around the  
     accommodation is  
     appropriate, such as good  
     weather and tranquility. 

     

26. There are equipment and  
     facilities. Sufficient central  
     area such as wi-fi signal,  
     swimming pool. 
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Marketing Communication 

Opinion Level 
Strongly 
Agree 

Agree Neither 
Agree 
nor 

Disagree

Disagree Strongly 
Disagree

(5) (4) (3) (2) (1) 
Physical Aspects 
27. The service is divided into  
     proportions, such as preparing 
     a parking lot, resting garden,  
     restaurant. 

     

28. Appropriate security systems  
     such as CCTV, fire protection  
     system. 

     

Service 
29. Enough staff to provide  
     service. 

     

30. There are many ways to  
     book accommodation, such  
     as by phone, internet, etc. 

     

31. payment system for  
     accommodation Service fees  
     in many ways, such as cash,  
     credit cards, bank transfers,  
     and more. 

     

32. Convenient for finding  
     accommodation information. 

     

33. Precise reservation system.      
34. Convenient for checking in/  
     Out. 
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Part 4 The Factors Affecting the Tourists’ Decision in Choosing Service of a 
Hostel Accommodation on Khaosarn Road 
 

The Decision of Choosing 
Hostels on Khaosarn Road 

Important Level 
Very 

Important 
Important Somewhat 

Important 
Somewhat 

unimportant 
Very 

Unimportant 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. You search for hotel  
   accommodation details on  
   Khao San Road. 

     

2. When you want to travel or 
   relax, you will think of a  
   hotel accommodation on  
   Khao San Road. 

     

3. You decide to use the hotel 
   accommodation on  
   Khao San Road yourself. 

     

4. You intend to come back  
   to use the hotel  
   accommodation on  
   Khao San Road next time. 

     

5. He introduced and told  
   people to come to use the  
   hotel accommodation on  
   Khao San Road. 
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อีเมล                              apichet.suks@bumail.net 
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