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อนาคต ในด้านการกลบัมาใช้บริการซ า้ในกรณีที่ราคาเพิ่มขึน้ การบอกตอ่และแนะน าที่พกับริเวณนีแ้ก่ผู้อื่น และ
แนวโน้มเชิงบวกในการเข้าใช้บริการที่พกับริเวณนีอ้ีกด้วย อีกทัง้พฤติกรรมการใช้บริการในด้านค่าใช้จ่าย มีผล
ต่อแนวโน้มการเข้าใช้บริการที่พกับริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 24 ในอนาคต ในด้านการเข้าใช้บริการที่
พกัในบริเวณถนนสขุุมวิท 22 และสขุุมวิท 24 ต่อไปในอนาคต และแนวโน้มเชิงบวกในการเข้าใช้บริการที่พัก
บริเวณนี ้
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The objectives of this research aimed to study the service usage behaviors of free 

independent foreign tourists with regard to accommodation businesses in the Bangkok metropolitan 
business area, a case study of the Sukhumvit22 and Sukhumvit24 area. The samples included four 
hundred foreign tourists. The descriptive statistics were applied to analyze frequency, percentage, 
standard deviation, mean, t-test, one-way ANOVA and Enter Multiple Regression Analysis. The 
results of the research findings were as follows: Most of respondents were female, aged between 
twenty to twenty nine years, married, worked as private company employees, with an average 
monthly income of between 1,001 to 2,000 American dollars and they were all Asian. Moreover, they 
tended to travel as a group and stayed in one to three star hotels. The results of the hypothesis 
testing revealed a statistically significant level of 0.05, as follows: 1. Foreign tourists with different 
demographic factors including occupation, average monthly income and types of accommodation 
had different service usage behaviors in terms of the accommodation businesses. 2. The service 
marketing mix factors have correlated with the usage behaviors of foreign tourists toward the 
accommodation businesses, based on overall agreement. The minor factors included the price and 
place factors. 3. The usage behaviors of foreign tourists in term of overall satisfaction and the best 
locations to stay have affected with the trends towards service usage in the future in term of the 
revision of accommodation service when the total expenses increased, recommend the 
accommodation to family, friend and colleague and using the accommodation service in the future. 
In term of the total expenses of accommodation service also affected with the trends towards service 
usage in the future in term of using the accommodation service in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 in 
the future. 
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บทที่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปี 2560 ธุรกิจตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจโรงแรมและบริษัทน าเท่ียว 
ได้รับผลโดยตรงจากสถานการณ์การทอ่งเท่ียวท่ีมีแนวโน้มขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองจากปี 2559 ภาค
การท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี 2559 นัน้มีการเติบโตทัง้ในด้านจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไ ด้
จากภาคการท่องเท่ียว โดยในปี 2559 มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียว จ านวน 
32.6 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 9.0 จากปี 2558 และนกัท่องเท่ียวชาวไทยทอ่งเท่ียวภายในประเทศ 
จ านวน 149 ล้านครัง้ (1 คน ท่องเท่ียวมากกว่า 1 ครัง้) ขยายตวัร้อยละ 7.3 จากปี 2558 โดยการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียวชาวไทยท าให้เกิดรายได้สู่ภาคการ
ท่องเท่ียวโดยรวม 2.51ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.1 จากปี 2558 จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางมาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยในปี 2560 น่าจะอยูท่ี่ 33.50-34.15 ล้านคน โดย
การท่องเท่ียวจากนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตนิ่าจะก่อให้เกิดรายได้สู่ภาคการท่องเท่ียวคดิเป็นมลูคา่ 
1.76-1.79 ล้านล้านบาท ขยายตวัจากปี 2559 (สิริทิพย์  ฉลอง, 2560, p. ออนไลน์) ทัง้นี ้จากการ
ขยายตัวของจ านวนและการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ในช่วงท่ีผ่านมา
ผู้ประกอบการเกิดความเช่ือมั่น จึงมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึน้ตามไปด้วย โดยเฉพาะโรงแรม
ระดบั 3 ดาว และโรงแรมขนาดเล็กทั่วไป อีกทัง้จากมาตรการของภาครัฐ ในการปราบปรามทัวร์
ศูนย์เหรียญและการท าการตลาดเชิงรุกเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวระดบับน รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของ
นกัท่องเท่ียวจากตะวนัออกกลางและการกลบัมาฟื้นตวัของกลุ่มนักท่องเท่ียวคณุภาพจากยุโรป
และอเมริกาส่งผลให้ราคาห้องพักท่ีขายได้เฉล่ีย (บาท : ห้อง)รวมทัง้ประเทศ อยู่ท่ี 1,461 บาท 
เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 21.2 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้การลงทุนในโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ยงัคงมีอยู่อย่างตอ่เน่ือง (สิริทิพย์  ฉลอง, 2560, p. ออนไลน์) โดยการลงทนุดงักล่าวนัน้อาจน ามา
จากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กทัง้ในและนอกพืน้ท่ี ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลการขอจด
ทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่และทุนจดทะเบียน พบว่า ผู้ ประกอบการท่ีจดทะเบียนเพิ่มขึน้และ
เติบโตสงูในปี 2559 เป็นบริษัทจ ากดั ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีทนุจดทะเบียน
เฉล่ียประมาณ 6 ล้านบาท ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงเน่ืองจากมีการช่วงชิงส่วนแบง่ตลาดและ
เพ่ือเจาะกลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวระดบักลางจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออก อาทิ จีน มาเลเซีย ลาว 
ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ อีกทัง้ท าให้การลงทนุขยายธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กมีการกระจกุตวัอยู่ใน
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จงัหวดัท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นหลกั รวมทัง้ในพืน้ท่ี การค้าและเขตเศรษฐกิจ เพ่ือเจาะกลุ่ม
นกัทอ่งเท่ียวและนกัธุรกิจท่ีเดนิทางเข้ามาตดิตอ่ธุรกิจจากตา่งประเทศ 

จากการขยายการลงทุนในโรงแรมระดับ 3 ดาวและต ่ากว่า 3 ดาวลงมา รวมทัง้การ
ขยายตวัของท่ีพกัทดแทนในพืน้ท่ีท าให้มีจ านวนท่ีพกัเกินกว่าความต้องการและส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงโดยเฉพาะด้านราคา การขึน้ราคาท่ีพกัและบริการจึงท าได้ยาก ส่งผลเสียตอ่อตัรา
การท าก าไรและการยกระดบัการให้บริการของกิจการ ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก จึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เน้นความสะดวกสบายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มตลอดจนท าการตลาดผ่านส่ือสงัคมออนไลน์มากขึน้ เพ่ือ
รองรับกระแสการท่องเท่ียวแบบเป็นกลุ่มเล็กๆ ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวด้วยตนเอง (Foreign 
Individual Tourism: FIT) หรือแบบเด่ียว (Solo Traveler) เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในอนาคต หรืออาจปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่ง
ศนูย์วิจยักสิกรไทยพบว่า การแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นไปอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะ
รุนแรงขึน้อย่างต่อเน่ืองนัน้ ส่งผลให้ผู้ ประกอบการโรงแรมในแต่ละกลุ่มมีการปรับกลยุทธ์ใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560, p. ออนไลน์) โดยในปี 2560 ผู้ ประกอบการ
โรงแรมรายใหญ่พยายามปรับลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ด้วยการเพิ่มสดัส่วนรายได้จาก
การรับบริหารโรงแรมมากขึน้ จากเดิมท่ีสดัส่วนรายได้หลกัของผู้ประกอบการโรงแรมเกินกว่าร้อย
ละ 50 มาจากการเป็นเจ้าของและลงทุนก่อสร้างโรงแรมเอง  อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักับการเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานท่ีจดังานประชุมและสัมมนา งานแต่งงาน และ
งานอีเว้นท์ ส าหรับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กนัน้ ปัญหาท่ีต้องเผชิญจะแตกตา่งจาก
โรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ ความท้าทายด้านการแข่งขันจากบริการท่ีพักประเภทอ่ืนๆ เช่น 
คอนโดมิเนียม บ้านพกัเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ท่ีมีการตัง้ราคาท่ีพกัแข่งขนักบัโรงแรมระดบัสามดาว 
ท่ีสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมรายกลางและเล็ก โดยนกัท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเช่าท่ีพกั 
ทัง้จากเจ้าของโดยตรงและผา่นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวักลาง  

ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในปัจจบุนันัน้ พบวา่ยงัคงมีศกัยภาพมาก
เพียงพอท่ีจะสนองตอบต่อทิศทางการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวท่ีก าลงัขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง
เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านัน้ การท่ีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวของไทยด้วยแล้ว ย่ิงเป็นส่วนสร้างและผลกัดนัให้การเติบโตของธุรกิจโรงแรมเติบโตขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 
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ส าหรับท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24นัน้ ถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีความน่าสนใจเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากมีท าเลท่ีตัง้ท่ีเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณท่ีสามารถ
เดินทางสะดวก ติดแนวรถไฟฟ้า มีห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้า มีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิง
ตา่งๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาพกัผ่อน และอีกทัง้ยงัเหมาะกบักลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท าธุรกิจ แม้ว่าธุรกิจท่ีพักเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ แต่เน่ืองจากในปัจจุบัน
ธุรกิจประเภทนีมี้มากขึน้ในหลากหลายรูปแบบดงันัน้ ผู้ประกอบการจงึจ าเป็นต้องศกึษากลยทุธ์ใน
ด้านตา่งๆเพ่ือให้ทราบถึงความความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมท่ีส่งผลตอ่แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในการ
เลือกเข้าพักในท่ีพักแบบต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์ท่ีส าคญัอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมในการ
เลือกท่ีพักของผู้บริโภค คือ กลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งกลยุทธ์ท่ีผู้ วิจยัสนใจและต้องการศึกษาคือ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทัง้7ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ เพ่ือให้สอดคล้องต่อความความสัมพันธ์ของพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในการเลือกเข้าพกัในท่ีพกัแบบตา่งๆของผู้บริโภค 

จากเหตผุลดงักล่าว ท าให้เกิดการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนน
สขุุมวิท22และสุขุมวิท24 ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ โดยเน้นไปท่ีปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการในด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ อีกทัง้ยงัศกึษา
ถึงแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพ่ือน าผลท่ีได้มาเป็น
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุงกลยทุธ์ และยงัสามารถสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจท่ีพกัในถนน
สุขุมวิท22และสุขุมวิท24 และช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตไิด้มากขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ี
เดนิทางด้วยตนเองในการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ ภมูิล าเนา 
จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีใช้บริการท่ีพกั ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ อนัประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บคุลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการ
ท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางด้วยตนเอง ท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาต ิ

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมาใช้บริการท่ีพกั เพ่ือน าไปวางแผน
หรือสร้างกลยุทธ์ทางการบริการ อีกทั ง้ยังสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ มี
ประสิทธิภาพเหนือคูแ่ขง่และให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในการลงทนุธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกั ได้
ทราบถึงแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอนาคต และสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้กบัธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัประเภทตา่งๆได้ 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง มีดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง

ทัง้เพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุุมวิท22และสุขุมวิท24 ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปี
ขึน้ไป เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีวยัวฒุิอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถเลือกประเภทท่ีพกัได้ด้วยตนเอง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วย

ตนเองทัง้เพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสุขมุวิท22และสขุมุวิท24 ท่ีมีอายตุัง้แต ่
20 ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีวัยวุฒิอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถเลือกประเภทท่ีพักได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในการท าวิจยั จึงค านวณหาขนาดตวัอย่างแบบไม่
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ทราบค่าประชากรจากสูตรค านวณ (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2560) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 
95% และให้ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% โดยได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และ
เก็บเพิ่มจ านวน 15 คน โดยนบัรวมเป็นกลุม่ตวัอยา่งรวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างท าโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจความ

คดิเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกั เชน่ โรงแรม ระดบั 1-3 ดาว เกสต์เฮ้าส์ และโฮสเทล 
เป็นต้น โดยเลือกธุรกิจท่ีพกัในพืน้ท่ีสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจง
เลือกกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือท าการศึกษาและตอบแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดนิทางด้วยตนเอง โดยสถานท่ีท่ีผู้วิจยัเลือกมานัน้ได้แก่ 

1. ท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 
2. ท่ีพกัในถนนสขุมุวิท24 

ขัน้ตอนท่ี2 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล  จากการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด400 คน ตามสถานท่ีท่ีก าหนด
ไว้ในขัน้ตอนท่ี1 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 20-29 ปี 
1.1.2.2 30-39 ปี 
1.1.2.3 40-49 ปี 
1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 
1.1.3.3 หยา่หร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 
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1.1.3.4 อาชีพ 
1.1.3.5 นิสิต / นกัศกึษา 
1.1.3.6 เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
1.1.3.7 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.3.8 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.3.9 เกษียณ / ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

1.1.4 รายได้ตอ่เดือน 
1.1.4.1 น้อยกวา่ US $1,000 
1.1.4.2 US $ 1,001-2,000 
1.1.4.3 US $2,001-3,000 
1.1.4.4 US $3,001-4,000 
1.1.4.5 มากกวา่ US $4,001 

1.1.5 ภมูิล าเนา (ภมูิภาค) 
1.1.5.1 เอเชีย 
1.1.5.2 อเมริกา 
1.1.5.3 ยโุรป 
1.1.5.4 ออสเตรเลีย 
1.1.5.5 แอฟริกา 

1.1.6 จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง 
1.1.6.1 เดนิทางคนเดียว 
1.1.6.2 เดนิทางสองคน 
1.1.6.3 เดนิทางเป็นกลุม่ 

1.1.7 ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการในย่านถนนสขุุมวิท22และสขุุมวิท24
เป็นประจ า 

1.1.7.1 โรงแรมระดบั 1-3 ดาว 
1.1.7.2 โฮสเทล 
1.1.7.3 เกสต์เฮ้าส์ 

1.1.8 ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการบริการของธุรกิจท่ีพกั 
1.1.8.1 ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
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1.1.8.2 ด้านราคา 
1.1.8.3 ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
1.1.8.4 ด้านการสง่เสริมการขาย 
1.1.8.5 ด้านบคุลากร 
1.1.8.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1.8.7 ด้านกระบวนการด้านการบริการ 

2.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
2.1 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 
2.2 แนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ หมายถึง นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางด้วยตนเอง ไม่ได้ถือสญัชาติ
ไทย และไม่ได้มีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเข้ามาท่องเท่ียวและพักค้างคืนในประเทศไทย
ชัว่คราว โดยใช้บริการท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22และ24 

2. พฤตกิรรมการใช้บริการ หมายถึงพฤตกิรรมการเลือกใช้บริการท่ีพกัในถนนสขุมุวิท 22 
และถนนสุขุมวิท 24 ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง โดยมีปัจจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจท่ีพกัเป็นองค์ประกอบในการตดัสินใจเลือกเข้าใช้บริการ 

3. ธุรกิจท่ีพกั หมายถึง โรงแรมระดบั1-3ดาว เกสต์เฮ้าส์ หรือโฮสเทล ท่ีนกัท่องเท่ียวใช้
บริการค้างคืนในประเทศไทยชัว่คราว โดยเก็บค่าเช่าเป็นรายวนั รายสปัดาห์ หรือรายเดือน และ
ตัง้อยูบ่นพึน้ท่ีในซอบสขุมุวิท22และ24 

4. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง องค์ประกอบของเคร่ืองมือ
ทางการตลาดหรือบริการ ซึ่งมีการน ามาใช้ในการด าเนินงานธุรกิจเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงค์ทางการ
บริการในตลาดเปา้หมาย ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ราคา สถานท่ีให้บริการ การสง่เสริม
การขาย พนกังานในองค์กร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการด้านการบริการ 

4.1 ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ หมายถึง ผลิตภณัฑ์หรือรูปแบบบริการตา่งๆท่ีธุรกิจท่ี
พกัมีไว้เพ่ือให้บริการแก่ผู้ เข้ารับบริการ 
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4.2 ด้านราคา หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการใช้บริการท่ีพัก ซึ่งต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ ใช้บริการสามารถจ่ายได้และมีราคาสมเหตุสมผล และต้องท าก าไรให้ธุรกิจด้วย
เชน่กนั 

4.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย หมายถึง ช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือ
บริการสู่ผู้ เข้าใช้บริการ ซึ่งได้แก่ ช่องทางในการจัดจ าหน่ายโดยตรงจากธุรกิจท่ีพัก เช่น เว็ปไซต์ 
หรือส่ือออนไลน์ตา่งๆของท่ีพกัเอง หรือการให้บริการโดยวิธีการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทน อาทิเช่น 
อโกด้า บคุกิง้ ทราเวลโลก้า เป็นต้น 

4.4 ด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึง การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การน าเสนอ
ส่วนลดในการเข้าพัก ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และยังหมายรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ขา่วสารตา่งๆ สูล่กูค้าด้วย 

4.5 ด้านบคุลากร หมายถึง ผู้ ท่ีให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการในการอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองการเข้าใช้บริการของแตล่ะท่ีพกั 

4.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงั
สถานท่ีพกั มีปา้ยบอกทางอยา่งชดัเจน อยูใ่กล้รถไฟฟ้าและถนนเส้นหลกั 

4.7 ด้านกระบวนการด้านการบริการ หมายถึง ระเบียบวิธีการปฏิบัติในด้านการ
บริการ ท่ีน าเสนอให้แก่ผู้ เข้ใช้บริการเพ่ือสง่มอบการบริการอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และท าให้ผู้ เข้าใช้
บริการเกิดความพอใจและประทบัใจ 

5. แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั หมายถึง แนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตท่ี
จะมีการใช้บริการ การแนะน า หรือการบอกต่อของธุรกิจท่ีพักในถนนสุขุมวิท22และ24ให้แก่
ผู้ใช้บริการกลุม่อ่ืนๆหรือผู้ใช้บริการกลุม่ใหมใ่นอนาคต 
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กรอบแนวความคิด 
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง กรณีศกึษา: ถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 

 
 
 
 

 

ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ 

1. ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2. ราคา 

3. ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 

4. การสง่เสริมการขาย 

5. บคุลากร 

6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

7. กระบวนการด้านการบริการ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ

ธุรกิจท่ีพกัยา่นธุรกิจในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร ของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิ

เดนิทางด้วยตนเอง 

กรณีศกึษา: ถนนสขุมุวิท22

และสขุมุวิท24 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. รายได้ 

6. ภมูิล าเนา (ภมูิภาค) 

7. จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง 

8. ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการ 

แนวโน้มพฤตกิรรมการใช้

บริการธุรกิจท่ีพกัของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
เพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจยัได้ก าหนดสมมติฐานเพ่ือ

เป็นกรอบในการศกึษาค้นคว้าดงันี ้
1. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา จ านวนผู้

ร่วมเดนิทาง และประเภทของท่ีพกัท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกัแตกตา่งกนั  
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลตอ่กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกัในถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

3. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของ

นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศกึษา: ถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง โดยได้จดัแบง่เนือ้หา
ออกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านลกัษณะสว่นบคุคล 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
4. ความเป็นมาและสถานการณ์เก่ียวกบัธุรกิจท่ีพกัในปัจจบุนัในประเทศไทย 
5. ความหมายและประเภทท่ีพกั 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550, pp. 57-59) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรลกัษณะ
ส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ครอบครัว สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เกณฑ์เหล่านีเ้ป็นลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะท่ีส าคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของ
ประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิ ตวิทยา สังคม และ
วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
ตา่งกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาตา่งกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงันี ้

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบง่ส่วนตลาดท่ีส าคญัเชน่กนั นกัการตลาดต้องการ
ศกึษาตวัแปรอย่างรอบคอบ เพราะปัจจบุนันีต้วัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค 

2. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุ เป็นตัวแปรด้านปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก 
(Niche Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้ 
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3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัยิ่งขึน้
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยบริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ี
ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยงัสนใจพิจารณาปัจจยัส่วนบคุคลและโครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ตดัสินใจในครัวเรือนเพ่ือชว่ยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม 

4. รายได้ การศกึษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, Education and Occupation) 
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความ
ร ่ารวย อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 
ปัญหาท่ีส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวคือ รายได้จะเป็นตวัชีก้ารมี
หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจอยู่ใน
รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้เป็นตัวแปรท่ีใช้บอ่ยมาก นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะจับรายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือก าหนดตลาด
เปา้หมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

อัจฉรา  นพวิญญูวงศ์ (2550) ในงานวิจัยนีศ้ึกษาตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อายุ อาชีพ และรายได้ โดยน ามาเช่ือมโยงกับความต้องการ พฤติกรรม การตดัสินใจ และอตัรา
การใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมาย ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ท่ีมีแนวโน้มสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดในความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล  

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภค เพราะ
เพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเร่ืองการเลือกสินค้าบริโภคท่ี
แตกต่างกัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเร่ืองของการเลีย้งดู การปลูกฝังนิสัยมาตัง้แต่วัยเด็ก 
โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีวฒันธรรมในการเลีย้งดเูด็กผู้ชายและเดก็ผู้หญิงท่ีแตกตา่งกนัเป็นอย่าง
มาก โดยเดก็ผู้ชายจะถกูเลีย้งให้มีความกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบเพ่ือท่ีจะเป็นหวัหน้า
ครอบครัว ส่วนเด็กผู้ หญิงจะถูกเลีย้งดูให้มีความเรียบร้อย สงบเสง่ียมและเป็นผู้ ตาม ท าให้มี
พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น จากท่ีกล่าวมาจึงกล่าวได้ว่า ในสังคมไทย
เพศชายจงึมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ตดัสินใจซือ้สินค้าของครอบครัวมากกวา่เพศหญิง 

2. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ี
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่ม
ผู้สงูอายจุะสนใจสินค้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาสขุภาพ 
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3. สถานภาพ (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย ในอดีตถึงปัจจุบันเป็น
เปา้หมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดแลมีความส าคญัยิ่งขึน้ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้ บริโภค ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม การซือ้ท่ี
แตกต่างกันเช่น ผู้ ท่ีหย่าร้างหรือเป็นหม้ายจะเลือกแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าท่ีมีความหรูหรา ทนัสมัย
และมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

4. การศกึษา (Education) ผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ี
มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาน้อย เน่ืองจากผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้สงูกวา่จงึมีแนวโน้มท่ีเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพมากกว่า 

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกตา่งกัน เช่น เกษตกรหรือชาวนาจะซือ้สินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครอง
ชีพ และสินค้าท่ีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนกังานท่ีท างานในบริษัทจะซือ้สินค้าเพ่ือ
เสริมสร้างบุคคลิกภาพ นกัธุรกิจจะซือ้สินค้าเพ่ือสร้างภาพพจน์ให้กบัตวัเองเป็นต้น นกัการตลาด
จะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพ่ือท่ีจะ
เตรียมสินค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เหล่านีไ้ด้อยา่งเหมาะสม 

6. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบคุคลจะกระทบตอ่ตราสินค้าและบริการท่ีตดัสินใจ สถานภาพเหลา่นี ้
ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัมพย์ อ านาจการซือ้ และทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน นักการ
ตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบคุคล เน่ืองจากรายได้จะมีผลตอ่อ านาจของการซือ้ คนท่ี
รายได้น้อย จะมุ่งซือ้สินค้าท่ีมีความจ าเป็นตอ่การครองชีพและมีความไวตอ่ราคามาก ส่วนคนท่ีมี
รายได้จะมุง่ซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพดีและราคาสงูโดยเน้นท่ีภาพพจน์ของราคาสินค้าเป็นหลกั 

จากแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคล กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจยั
ด้านลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยท่ีนิยมน ามาใช้ศึกษากันมาก เน่ืองจากการแบ่งตามกลุ่ม
ผู้บริโภคได้อาศยัตวัแปรตา่งๆ นัน้สามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์ สร้างความต้องการหรือจูงใจให้
ผู้บริโภคตดัสินใจใช้บริการ เพ่ือให้เข้าถึงและตรงกบักลุม่เปา้หมายให้ได้มากท่ีสดุ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

ความหมายส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2552, pp. 80-81) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ

ธุรกิจบริการนัน้มีความแตกต่างท่ีเพิ่มมาจากส่วนประสมทางการตลาดทั่วไป กล่ าวคือ ในงาน
บริการนัน้จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน บุคลากร กระบวนการในการให้บริการ ตลอดจน
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สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทัง้ 3 ส่วนประสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบการบริการจากผู้ขายสู่
ผู้ ซือ้  

อดุลย์  จาตุรงคกุล (2549) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการนัน้เป็นแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์จดุอ่อนและจดุแข็งของบริการใน
ด้านการตลาด แตกตา่งจากการวิเคราะห์การตลาดในด้านผลิตภณัฑ์เพียงอยา่งเดียว 

สมยศ  ฤดีสขุสกลุ (2547, pp. 30-31) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธูรกิจ
บริการ เป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีปรับปรุงใหมโ่ดยเพิ่มปัจจยัขึน้อีก 3 ประการ คือ ทรัพยากร
บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ซึ่งปัจจยัทัง้ 7 ประการนี ้เป็นปัจจยัท่ีใช้เป็นหลัก
ของธุรกิจบริการ หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึง่ไป ก็อาจส่งผลถึงความล้มเหลวของธุรกิจได้ 

ทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2552, pp. 80-81) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง 

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคมุได้ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อ
กลุม่เปา้หมาย ทัง้นีส้ว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ประกอบด้วย  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายซึ่งสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการของมนุษย์ได้ กล่าวคือ สิ่งท่ีผู้ ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ทัง้นีผ้ลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ ความคิด 
สถานท่ี ท่ีอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ซึ่งการบริการ (Service) นบัเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจบัต้อง
ไม่ได้ ทัง้นีก้ารบริการ หมายถึง การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเฉพาะ
รายเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุ การบริการจะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคณุคา่ 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้การบริการเหล่านัน้สามารถขายได้ ทัง้นีผ้ลิตภัณฑ์
บริการจะใช้กับธุรกิจประเภทท่ีมีการให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจเก่ียวกับ
สขุภาพและความงาม 

การก าหนดกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ต้องค านงึถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณ ฑ์  (Product Differentiation) หรือความ

แตกตา่งทางการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น

ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คณุภาพการบรรจภุณัฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น 
3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เพ่ือแสดงต าแหนง่ท่ีแตกตา่งและมีคณุคา่ในจิตใจของลกูค้าเปา้หมาย 
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4. การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ (Product Development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีขึน้ (New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ 

5. กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง การตัง้ราคาค่าบริการท่ีลูกค้าต้องช าระให้กับ
ผู้ขาย โดยธุรกิจต้องก าหนดราคาให้อยูบ่นระดบัท่ีลกูค้าสามารถยอมรับได้ ซึง่มีการเรียกราคาของ
บริการได้หลายแบบ ไมว่่าจะเป็น คา่เช่า คา่ธรรมเนียม คา่เลา่เรียน คา่โดยสาร เป็นต้น โดยราคาท่ี
ตัง้ขึน้มกัได้รับการออกแบบให้ครอบคลมุทัง้ต้นทนุและเป็นการสร้างก าไร นอกจากนีก้ารตัง้ราคามี
อิทธิพลต่อการท่ีผู้ ซือ้จะรับรู้บริการอีกด้ว โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคณุค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ ดังนัน้การ
ก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและง่ายต่อการ
จ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน ทัง้นีโ้ดยทั่วไปลูกค้าจะประเมินการบริการด้วยราคา เพราะการ
บริการนัน้เป็นสิ่งท่ียากจะประเมิน ดงันัน้ราคาจึงมกัมีบทบาทส าคญัในการวดัระดบัคณุภาพของ
การให้บริการ ซึง่สิ่งท่ีผู้ก าหนดกลยทุธ์ด้านราคาต้องค านงึถึง ประกอบด้วย 

2.1 คณุคา่ท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้า
ในคณุคา่ของผลิตภณัฑ์วา่สงูกวา่ผลิตภณัฑ์นัน้ 

2.2 ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง 
2.3 การแขง่ขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย  / สถาน ท่ี ให้บ ริการ (Place) หมายถึ ง 
กระบวนการการท างานท่ีจะท าให้สินค้าหรือบริการไปสู่ผู้ ซือ้หรือผู้ รับบริการ เพ่ือให้ผู้ ซือ้หรือ
ผู้ รับบริการได้รับการบริการตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งมีรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนัตามลกัษณะของสินค้าและพฤติกรรมของลกูค้า โดยนกัการตลาดจะต้องออกแบบและพฒันา
ระบบการจดัการชอ่งทางจดัจ าหนา่ยนีใ้ห้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบัตวัสินค้าหรือบริการและ
ลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานท่ีให้บริการนัน้ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ในการน าเสนอการบริการให้แก่ลูกค้า จะมีผลต่อการรับรู้คุณค่าและ
คณุประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอของลกูค้า ดังนัน้ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตัง้ 
(Location) และชอ่งทางในการน าเสนอบริการ (Channels) เป็นหลกั 
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4. ด้านสง่สริมการขาย (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการจ าหน่ายบริการไป
ยงัลกูค้ากลุ่มเปา้หมาย โดยมุ่งหมายให้ตลาดเข้าใจและเห็นคณุค่าแก่สิ่งท่ีเสนอขาย เพราะความ
ไม่มีตวัตนของการบริการมกัเกิดความเป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคจะไม่มีประสบการณ์ก่อนการซือ้ ดงันัน้
การส่งเสริมการตลาดจึงจ าเป็นต้องท าให้ผู้บริโภคเห็นและเข้าใจในคุณประโยชน์ของบริการท่ี
องค์กรน าเสนอ ทัง้นี  ้การส่งเสริมทางการขาย ถือเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ ใช้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าหน้าท่ีแจ้งขา่วสารหรือชกัจงูให้เกิดทศันะคติ
และพฤติกรรมการใช้บริการ และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ด้วย โดยเคร่ืองมือ
การสง่เสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงันี ้

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับ
องค์กร และส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดย
ผู้กระท ารายการกลยทุธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวข้องกบั 

4.1.1 กลยทุธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create Strategy) และยทุธวิธี
การโฆษณา (Advertising Tactics) 

4.1.2 กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 
4.2 การขายโดยใช้พนกังานขาย (personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผู้ ซือ้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการ
ขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพ่ือให้เกิด
การขาย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้างานในข้อนีจ้ะเก่ียวข้องกบั 

4.2.1 กลยทุธ์การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling Strategy) 
4.2.2 การบริหารหนว่ยงานขาย (Sales Force Management) 

4.3 การส่งเสริมการขายหมาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจูงใจระยะสัน้ท่ี
กระตุ้นให้เกิดการซือ้หรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซือ้ท่ีใช้
สนบัสนนุการโฆษณาและการขายโดยใช้พนกังานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลอง
ใช้ หรือการซือ้โดยลกูค้าคนสดุท้าย หรือบคุคลอ่ืนในชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มี
ความหมายดงันี ้

4.4.1 การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
หรือตราสินค้าหรือบริษัทท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตัิจริงอาจต้องมีการจา่ยเงิน) โดยผ่าน
การกระจายเสียงหรือส่ือสิ่งพิมพ์ 
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4.4.2 ประชาสัมพันธ์หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการ
วางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับ
กลุม่ใดกลุม่หนึง่ มีจดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริมหรือปอ้งกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

4 .5  ก า รต ล า ด ท า ง ต ร ง  (Direct Marketing ห รื อ  Direct Response 
Marketing) การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และ
การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) 

5. ด้านบคุลากร (People) หมายถึง บุคลากรในองค์กร ท่ีต้องอาศยัการคดัเลือก 
การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง เป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการตา่งๆขององค์กร ทัง้นีพ้นกังานต้องมีทัง้
ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ ใช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ ซึ่งบุคลากรถือเป็นบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการบริการตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนการให้บริการสิน้สดุลง ดงันัน้ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีการสรร
หา คดัเลือก พัฒนา ฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ 
เพ่ือสร้างความพงึพอใจกบัลกูค้าหรือผู้ใช้บริการให้มากท่ีสดุ 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การแสดงให้ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการเห็นคณุภาพหรือคณุคา่ของบริการ โดย
ผ่านสิ่งท่ีมองเห็นได้ เช่น ความสะอาด ความรวดเร็ว รวมไปถึงการออกแบบวางผังส านกังานให้
เหมาะสมกบัธุรกิจและสภาพแวดล้อม ถือเป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กับ
ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทัง้ด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้าง
คณุค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน 
และการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีลกูค้าควรได้รับ   

7. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มีขัน้ตอนท่ีอ านวยความสะดวกกบัลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการมาก
ท่ีสดุ ทัง้นีก็้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้ลกูค้าเกิดความคาดหวงักบัตวัองค์กร เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับระเบียบวิธีการและงานปฎิบัติในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กับผู้ ใช้บริการเพ่ือมอบการ
ให้บริการอยา่งถกูต้องรวดเร็ว 

จากทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ียกมานัน้ ท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า
ในการให้บริการหรือการน าเสนอบริการจากผู้ขายสู่ผู้ ซือ้นัน้ นอกเหนือจากการมุง่เน้นพฒันาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดอันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
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สง่เสริมการขายแล้ว ผู้ขายควรมุ่งเน้นปัจจยัด้านบคุลากร กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทาง
กายภาพในการประกอบธุรกิจด้วย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและก่อให้เกิดความพึง
พอใจสงูสดุ เพราะถ้าส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความเหมาะสมกบักลุ่มลกูค้าหรือบริการ อาจ
ท าให้เสียโอกาสในการแขง่ขนัทางธูรกิจได้ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
ความหมายของพฤตกิรรม 

พฤติกรรม ตามความหมายของพจนานกุรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ (2530 : 373) 
หมายถึง การแสดงออกทางกล้ามเนือ้ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า ธงชยั  สนัติ
วงษ์ (2549, p. 24) กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์หมายถึง กระบนการต่างๆของบุคคลท่ีปฏิบตัิต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ภายนอก  ประภาเพ็ญ  สวุรรณ (2520, p. 10) กล่าวว่า พฤติกรรมหมายถึง 
กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย์กระท า ไม่ว่าสิ่งนัน้จะสังเกตได้หรือไม่ได้ เช่น การท างานของหวัใจ 
การท างานของกล้ามเนือ้ การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ จาก
ความหมายของพฤติกรรมสรุปได้ว่า พฤติกรรมหมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีแสดงออกเพ่ือ
ตอบสนองตอ่สิ่งเร้าภายนอกและสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

องค์ประกอบพฤตกิรรม 
บุษกร  ชีวะธรรมานนท์ (2552 , p. 30) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์ มี

องค์ประกอบ 7 ประการ 
1. ความมุ่งหมาย (Goal) คือ ความต้องการท่ีท าให้เกิดกิจกรรมเพ่ือตอบ

ความต้องการท่ีเกิดขึน้ ความต้องการบางอย่างสามารถตอบสนองได้ทันที แต่บางอย่างต้องใช้
เวลานานจงึจะบรรลคุวามต้องการได้ 

2. ความพร้อม (Readiness) คือ ระดบัวฒุิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็น
ในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 

3. สถานการณ์ (Situation) คือ เหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึง่ลงไป มนษุย์จะพิจารณาสถานการณ์ก่อนแล้วจงึตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเกิดความพงึพอใจมาก
ท่ีสดุ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
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5. การตอบสนอง (Response) คือ การกระท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดยวิธีการท่ีได้เลือกแล้วในขัน้แปลความหมาย 

6. ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีตามมา (Consequence) คือ เม่ือท ากิจกรรมแล้วย่อม
ได้รับผลการกระท านัน้ ผลทไ่ด้รับอาจเป็นไปตามท่ีคาดคดิหรืออาจตรงกนัข้ามก็ได้ 

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) คือ ในกรณี ท่ีไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ มนุษย์อาจจะย้อนกลับไปแปลความของสถานการณ์ และ
เลือกวิธีการใหม ่ 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ธงชยั  สนัตวิงษ์ (2549, p. 30) ได้ให้ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภคหมายถึง 

การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกันโดยตรงกับการจัดหาได้มาและการใช้
สินค้า บริการหรือกระบวนการการตดัสินใจท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนก าหนดให้มีการกระท า
ดงักลา่ว 

สุภาภรณ์  พลนิกร (2548, p. 4) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค
หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเพ่ือตอบสนองความต้องการในการได้มา การใช้ การแสวงหา 
การบริการ หรือประสบการณ์ ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองความจ าเป็นและการศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการดงักลา่วท่ีมีตอ่ผู้บริโภคและสงัคม 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2552, p. 3) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ (Using) 
การประเมิณ (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการ คาดว่าจะสนอง
ความต้องการของเขาได้ 

นิเวศน์  ธรรมะ (2552, p. 29) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภคประกอบด้วย การ
กระท าของบุคคลในการซือ้การใช้สินค้าหรือบริการ ท่ีเกิดจากกระบวนการทางจิตใจและสงัคมท่ี
เกิดขึน้ก่อนและหลงัการกระท านัน้ๆ 

ณัฐพล  ใยไพโรจน์ (2560, p. 49) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การ
ตดัสินใจและการกระท าของผู้บริโภคเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองตอ่
ความต้องการและความพงึพอใจของตน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง พฤติกรรม การกระท าหรือการ
แสดงออกของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับการเลือก การซือ้ การใช้สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนอง
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ความจ าเป็นและความต้องการของผู้ บริโภคแต่ละคนในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจะเก่ียวของกับ
กระบวนการตดัสินใจและมีผลตอ่การแสดงออก  

การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการ

ค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซือ้และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
ความต้องการ และพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้ บริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาด
สามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2552) ค าถามท่ีใช้เพ่ือค้นหาลักษณะของพฤติกรรม
ผู้ บริโภคคือ 6Ws และ 1H ประกอบด้วย What?, Why?, Who?, When?, Where?, และ How? 
เพ่ื อ ห าค าตอบ  7  ป ระก าร  ห รือ  7Os ป ระกอบ ด้ วย  Occupants, Objects, Objective, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations. 

3.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค  

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) (Philip Kotler and 
Gary Armstrong, 2008, p. 251) เป็นการศกึษาถึงเหตจุงูใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้สินค้าและ
บริการ ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของการท าความเข้าใจกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้ โดยมีจดุเร่ิมต้น
จากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer’s black box) ท่ีท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผู้ ผลิตหรือ
ผู้ขายไมส่ามารถคาดคะเนได้ ความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้จะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะตา่งๆของผู้ ซือ้ 
ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจโดยท าการศึกษาถึง 
“โมเดลสิ่งกระตุ้ นและการตอบสนอง” (Stimulus-response model) ซึ่งการท าความเข้าใจกับ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ (Buyer consciousness) หรือท่ีเรียกว่ากล่องด า (Black box) เป็นสิ่งท่ี
ส าคญัเพราะจะท าให้นกัการตลาดเข้าใจถึงการตอบสนองของผู้บริโภค 

จุดเร่ิมต้นของโมเดลนีอ้ยู่ท่ีมีสิ่งกระตุ้ น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน 
แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนัน้โมเดลนีอ้าจเรียกได้ว่า ทฤษฎีสิ่งกระตุ้น -การ
ตอบสนอง (Stimulus-response theory หรือ S-R Theory)  หรือทฤษฎีการเรียนรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavioral learning theory) เป็นทฤษีท่ีกล่าวถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นผลจากการ
ตอบสนองท่ีสามารถสังเกตเห็นได้จากสิ่งกระตุ้นภายนอก (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2552, pp. 119-
120) นั่นคือ ถ้าบุคคลสามารถตอบสนองด้วยวิธีการท่ีสาทารถคาดคะเนได้ต่อสิ่งกระตุ้นท่ีรับรู้
เรียกว่ามีการเรียนรู้ ทฤษฎีนีจ้ะเก่ียวข้องกับปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ซึ่งก็คือสิ่ง
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กระตุ้นท่ีได้รับการเลือกสรรจากสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได้เป็นผลลัพธ์ 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงันี ้

1. สิ่ งกระตุ้ น (Stimulus) สิ่งกระตุ้ นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย 
(Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจ
และจดัสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ สิ่งกระตุ้นถือวา่เป็น
เหตจุงูใจให้เกิดการซือ้สินค้า (Buying Motive) ซึง่อาจใช้เหตจุงูใจซือ้ด้านเหตผุลและด้านจิตวิทยา 
(อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

1.1 สิ่งกระตุ้ นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้ นท่ี
นักการตลาดสามารถควบคุม ต้องจัดให้มีขึน้ และเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix) ประกอบด้วย 

1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้นความต้องการ 

1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เชน่ การก าหนดราคาให้เหมาะสม
กบัสินค้าหรือบริการโดยพิจารณาจากลกูค้าเปา้หมาย 

 1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจดัช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ 
Place) เช่น จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทัว่ถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้น
ความต้องการซือ้ 

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การ
โฆษณาอย่างสม ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลดแลกแจกแถม การสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลทัว่ไป ถือวา่เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซือ้ 

1.2 สิ่ งกระตุ้ น อ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้ นความต้องการ
ผู้บริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองค์กรท่ีบริษัทควมคมุไมไ่ด้ 

1.2.1 สิ่งกระตุ้ นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
รายได้ของผู้บริโภคเหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่ความต้องการของบคุคล 

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่
ด้านระบบปรับอากาศหรือฟอกอากาศท าให้สามารถกระตุ้นความต้องการให้เกิดการใช้งานมาก
ขึน้ 

1.2.3 สิ่งกระตุ้ นทางกฏหมายและเมือง (Law and political) เช่น 
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินค้าใดสิน้ค้าหนึง่จะมีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ ซือ้ 
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1.2.4 สิ่งกระตุ้ นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในเทศกาลตา่งๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซือ้สินค้าหรือบริการใน
เทศกาลนัน้ๆ 

2. กล่องด าหรือความรู้สึกนกึคดิของผู้ ซือ้ (Buyer’s black box) ความรู้สกึนึก
คิดของผู้ ซือ้เสมือนกล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายาม
ค้นหาความรู้สกึนกึคดิของผู้ ซือ้ ซึง่ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะและกระบวนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

2.1 ลักษณะของผู้ ซือ้ (Buyer’s characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัย
ตา่งๆคือ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัด้านจิตวิทยา 

2.2  ก ระบวนการตัดสิ น ใจของผู้ ซื อ้  (Buyer’s decision process) 
ประกอบด้วยขัน้ตอน การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมลู การประเมิณผลทางเลือก 
การตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

3. การตอบสนองของผู้ ซือ้ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคหรือผู้ ซือ้ (Buyer’s purchase decision) ผู้บริโภคมีการตดัสินใจประเดน็ตา่งๆดงันี ้

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) เช้น การเลือกผลิตภัณฑ์
แปรงสีฟันมีทางเลือกคือ ผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันท่ีสามารถท าความสะอาดฟันได้รอบถึง360องศา
และมีท่ีขดัลิน้ หรือผลิตภณัฑ์แปรงสีฟันท่ีสามารถท าความสะอาดฟันได้ในรูปแบบเดมิๆ 

3.2  การเลื อกตราสิ น ค้ า  (Brand choice) เช่น  ถ้ าผู้ บ ริโภคเลือก
ผลิตภณัฑ์แปรงสีฟันคอลเกต360องศา เป็นต้น 

3.3  การเลือกผู้ ขาย  (Dealer choice) เช่น  ผู้ บ ริโภคจะเลือกจาก
ศนูย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น 

3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase time) เชน่ ผู้บริโภคจะเลือกเวลา 
เช้า กลางวนั หรือเย็น ในการซือ้บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 

3.5 การเลือกปริมาณในการซือ้ (Purchase amount) เช่น ผ้บริโภคจะ
เลือกวา่จะซือ้หนึง่หรือสองด้าม เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบพฤติกรรมการซือ้ (Model of Buyer (Consumer behavior)) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ของผู้บริโภค (Factor Influencing Consumer’s Buying Behavior) 

 
ท่ีมา: Philip Kotler, 1997: 172 (อ้างอิงใน ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552, p. 82) 
 
กลา่วโดยสรุป แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค เป็น

ทฤษฎีท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม  ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้ปัจจัยต่างๆท่ี
กลา่วมาข้างต้นเพ่ือการศกึษาการสร้างกรอบแนวคดิและรูปแบบของแบบสอบถาม 
 
4. ความเป็นมาและสถานการณ์เก่ียวกับธุรกิจที่พักในปัจจุบันในประเทศไทย 

ประวัตคิวามเป็นมาธุรกิจที่พักในประเทศไทย 
กุลวดี  ละม้ายจีน (2546, pp. 41-43) ได้กล่าวว่า ธุรกิจท่ีพักแรมในประเทศไทยมี

นานมากกว่า 100 ปี เดิมเราเรียกว่า “ท่ีพักคนเดินทาง” ตามค าบอกเล่าของผู้ รู้ เกิดจากความ

การตอบสนองของผู้ ซือ้

(Response = R)

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด

(Marketing Stimulus)

สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ

(Other Stimulus)

ผลิตภณัฑ์

ราคา

การจดัจ าหน่าย

การส่งเสริม

การตลาด

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

การเมือง

วฒันธรรม

ฯลฯ

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

(Stimulus = S)

กล่องด าหรือ

ความรู้สึกนึกคิด

ของผู้ ซือ้

(Buyer 's black 

box)

การเลือกผลิตภณัฑ์

การเลือกตราสินค้า

การเลือกผู้ขาย

การเลือกเวลาในการซือ้

การเลือกปริมาณในการซือ้

ขัน้ตอนการตดัสินใจของผู้ ซือ้ 

(Buyer's decision process)

- การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)

- การค้นหาข้อมลู (Information Search)

- การประเมิณผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)

- พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior)

ลักษณะของผู้ ซือ้

(Buyer's Charactistics)

- ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural)

- ปัจจยัด้านสังคม (Social)

- ปัจจยัด้านบคุคล (Personal)

- ปัจจยัด้านจิตวทิยา (Psychologoical)
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ต้องการของผู้ ท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองเดินทางมาค้าขายหรือเดินทางมาเล่นหวยในเมือง และไม่
สามารถเดินทางกลบัได้ในวนันัน้ จึงอาศยัค้างบ้านญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝงู พอนานเข้าเกิดความ
ไมส่ะดวกเน่ืองด้วยจ านวนคนมากขึน้ จงึมีการสร้างท่ีพกัคนเดินทางขึน้ มีลกัษณะเป็นเรือนแถวชัน้
เดียว เปิดตลาดเป็นห้องพกัแรมลกัษณะคล้ายกลัป์ศาลาวดั ตอ่มาเม่ือมีความต้องการเพิ่มขึน้ได้มี
การจดัแบง่ห้องเป็นสดัส่วนเพ่ือความสะดวกสบาย โดยใช้ฝาเป็นเขตกัน้ ท่ีพกัคนเดินทางยงัมีการ
พัฒนาขึน้เป็นล าดบั ต่อมามีการสร้างเป็นตึกแถว 2 ชัน้ จนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เกิดธุรกิจท่ีพักแรมขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2405 เพ่ือรองรับนักธุรกิจหรือ
นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบตะวันตก ท่ีพักแรมนีเ้รียกว่า 
บอร์ดดิงเฮาส์ (Boarding house) ซึ่งตัง้อยู่ในต าบลคอกควาย บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยาข้าง
สถานกงสลุฝร่ังเศส ในปีตอ่มาได้มีการสร้างโรมแรมมาตรฐานตะวนัตกขึน้หลายแหง่ ได้แก่  

1. โรงแรมโอเรียนเต็ล (Oriental hotel) สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2419 ในสมยัรัชกาลท่ี
5 โดยเร่ิมแรกเป็นเพียงอาคารไม้ชัน้เดียวและขยายเป็นตกึ ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยท่ี
มีไฟฟ้าใช้ ปัจจบุนัโรงแรมโอเรียนเตล็เป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงแหง่หนึง่ของโลก 

2. โรงแรมรอยลั (Royal hotel) สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2454 ในสมยัรัชกาลท่ี6 ท่ีถนน
สาทรเหนือ เพ่ือใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมทัง้นักธุรกิจชาวตะวนัตก ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของ
สถานฑตูรัสเซีย 

3. โรงแรมหวัหิน (Hua Hin hotel) สร้างเม่ือ พ.ศ. 2465 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 โดย
กรมรถไฟ (ปัจจบุนัคือการรถไฟแห่งประเทศไทย) เพ่ือเป็นสถานท่ีตากอากาศส าหรับบคุคลทัว่ไป 
มีลกัษณะเป็นบงักะโลเรือนไม้ริมทะเล ตอ่มากรมขนุก าแพงเพชรอคัรโยธินซึ่งเป็นผู้บญัชาการกรม
รถไฟ ได้สัง่ให้ก่อสร้างอาคารแบบยุโรปขึน้ พร้อมทัง้จดัให้มีการบริการอาหารและพนกังานรับใช้
ด้วย โรงแรมหวัหินจึงเป็นโรงแรมชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทยและด าเนินการโดยรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

4. โรงแรมวังพญาไท เม่ือ พ.ศ. 2469 รัชกาลท่ี 6 มีพระราชประสงค์ให้
เปล่ียนแปลงแก้ไขวงัพญาไทเป็นโฮเตลวงัพญาไท เพ่ืออ านวยตวามสะดวกแก่ชาวต่างประเทศ
ท่ีมาติดต่อการค้า แต่ทรงประชวรสวรรคตเสียก่อน เม่ือรัชกาลท่ี 7 ขึน้ครองราชย์ได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้กรมรถไฟด าเนินการต่อ ปัจจุบันโรงแรมวังพญาไทกลายมาเป็น
โรงพยาบาลทหารบกหรือโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  

5. โรงแรมราชธานีหรือโรงแรมหัวล าโพง สร้างขึน้โดยกรมรถไฟเม่ือ พ.ศ. 2470 
ในบริเวณสถานรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) ตามพระประสงค์ของรัชกาลท่ี6 ท่ีจะให้เป็นโรงแรม
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ปลายทาง จึงมีห้องพกัเพียง 14 ห้อง แต่มีห้องอาหาร ห้องเต้นร า และบาร์ โรงแรมมีช่ือเสียงมาก
ใน 20 ปีแรกของการด าเนินกิจการ ปัจจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกกิจการโรงแรมไป
แล้ว เน่ืองจากกิจการซบเซาและมีโรงแรมอ่ืนท่ีดีกวา่ 

6. โรงแรมทรอคาเดโร (Trocadero hotel) ซึ่งพระยาประภากรวงศ์สร้างขึน้เม่ือ 
พ.ศ. 2470 โดยกู้ เงินจากธนาคารในองักฤษ โรงแรมเป็นตึก 4 ชัน้แบบฝร่ังเศสบนเนือ้ท่ี 1 ไร่ ชัน้
ล่างเป็นส่วนต้อนรับ บาร์ ห้องอาหารและครัว ชัน้บนเป็นห้องพักแรม 45 ห้อง ต่อมาเจ้าของ
โรงแรมได้ให้เอกชนอ่ืนเช่ากิจการไปแล้ว ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็นโรงแรมนิวทรอคาเดโรซึง่ยงัคงเปิด
บริการอยู ่

7. โรงแรมรัตนโกสินทร์และโรงแรมสริุยานนท์ สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2485 ในรัชกาล
ท่ี8 โดยจอมพล ป. พิบลูสงคราม โรงแรมทัง้สองตัง้อยูบ่ริเวณถนนราชด าเนินกลางใกล้สะพานผา่น
พิภพลีลาและสะพานผ่านฟ้าลีลาศตามล าดบั ในสมัยนัน้โรงแรมรัตนโกสินทร์และโรงแรมสุริยา
นนท์มีช่ือเสียงมากในการบริการและเป็นท่ีชมุนมุของชนชัน้สูง และรัฐบาลใช้สถานท่ีเป็นท่ีต้อนรับ
และจดังานเลีย้งรับรองแขกเมืองอยูเ่สมอ ตอ่มาเอกชนได้เช่าโรงแรมรัตนโกสินทร์และโรงแรมสริุยา
นนท์ไปด าเนินการเปล่ียนช่ือป็น “Royal” และ “Majestic” ตามล าดบั 

8. โรงแรมเอราวณั (Erawan hotel) สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2499 ในสมยัจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ท่ีบริเวณมุมส่ีแยกราชประสงค์บนเนือ้ท่ีประมาณ 9 ไร่ โรงแรมเอราวณัเป็นโรงแรม
ของรัฐบาลเพ่ือรับรองแขกต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการเป็นครัง้แรกเม่ือรัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพ
การประชมุใหญ่สมาชิกองค์การซีโต้ (SEATO) มีห้องพกั 175 ห้อง ปัจจบุนัโรงแรมเอราวณัเปล่ียน
ช่ือเป็นโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั (Grand Hyatte Erawan hotel) 

9. โรงแรมรามา (Rama hotel) เปิดให้บริการเม่ือ พ.ศ. 2504 ตัง้อยู่บนมุมถนนสี
ลมกบัถนนสรุศกัดิ์ ซึ่งคณุสนีุรัตน์ เตลาน เจ้าของโรงแรมได้เซ็นสญัญาการจดัการ (Management 
contract) กับโรงแรมฮิลตนัเข้ามาบริหารโรงแรม โดยเปล่ียนช่ือเป็นรามาฮิลตนั นับเป็นโรงแรม
แห่งแรกในประเทศไทยม่ีบริหารโดยบรรษัทกลุ่มธุรกิจโรงแรมนานาชาติ ได้มีการน าวิธีการบริหาร
และการจัดการโรงแรมระดับมาตรฐานสากลชัน้เย่ียมมาสู่ประเทศไทย มีการออกแบบตกแต่ง
เพิ่มเติมภายในห้องพัก เพิ่มสิ่งอ านวความสะดวก ปรับปรุงห้องอาหารห้องจัดเลีย้ง มีการจัด
เทศกาลอาหารนานาชาต ิและแฟชัน่โชว์ของนกัออกแบบชัน้น าของโลก ปัจจบุนักลายเป็นโรงแรม
ฮอลิเดย์ อินน์ คราวน์พลาซา่ (Holiday Inn Crown Plaza) 

ตอ่มา กลุ่มธุรกิจนานาชาตอ่ืินๆได้เข้ามาบริหารโรงแรมท่ีเปิดใหม่อีกเป็นจ านวนมาก 
อาทิ เวสตนิอินเตอร์คอนติเนนตลั เชอราตนั ไฮแอท รีเจนท์ ฮอลิเดย์อินน์ แมนดาลิน โนโวเทล โซฟิ
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เทลและแชงการีลา แต่ผู้บริหารชาวต่างประเทศขาดความคุ้นเคยกับตลาดในประเทศไทย ท าให้
ประสบปัญหาการบริหารงาน จนกระทัง่บางกลุ่มถอนตวักลบัไป ท าให้ผู้บริหารโรงแรมชาวไทยจึง
เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึน้ตามล าดบั 

สถานการณ์เก่ียวกับธุรกิจที่พักในปัจจุบันในประเทศไทย 
จากจ านวนโรงแรมและห้องพักท่ีเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีผ่านมา ซึ่ง

เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจโรงแรมของผู้ประกอบการในตลาดอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้การแขง่ขนั
ในตลาดธุรกิจโรงแรมเป็นไปอย่างรุนแรงขึน้ โดยพบว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีมีความ
เคล่ือนไหวอย่างผันผวน ทัง้การซือ้ การขาย การควบรวมกิจการ ไปจนถึงการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่จ านวนมาก ทัง้ท่ีประสมความส าเร็จและล้มเหลวจนกระทัง่เลิกกิจการไป 
ซึ่งศนูย์วิจยักสิกรไทยพบว่า การแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นไปอย่างรุนแรงและมีแนวโน้ม
จะรุนแรงขึน้อย่างต่อเน่ืองนัน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมในแต่ละกลุ่มมีการปรับกลยุทธ์ใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนั โดยในปี 2560 ผู้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่พยายามปรับลดความเส่ียงใน
การประกอบธุรกิจ ด้วยการเพิ่มสดัส่วนรายได้จากการรับบริหารโรงแรมมากขึน้ จากเดิมท่ีสดัส่วน
รายได้หลกัของผู้ประกอบการโรงแรมเกินกวา่ร้อยละ 50 มาจากการเป็นเจ้าของและลงทนุก่อสร้าง
โรงแรมเอง  อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักบัการเพิ่มรายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็น สถานท่ี
จดังานประชมุและสมัมนา งานแตง่งาน และงานอีเว้นท์ ส าหรับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็กนัน้ ปัญหาท่ีต้องเผชิญจะแตกต่างจากโรงแรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ ความท้าทายด้านการ
แข่งขนัจากบริการท่ีพักประเภทอ่ืนๆ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านพกัเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ท่ีมีการตัง้
ราคาท่ีพกัแข่งขนักบัโรงแรมระดบัสามดาว ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมรายกลางและเล็ก 
โดยนักท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเช่าท่ีพัก ทัง้จากเจ้าของโดยตรงและผ่านเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นตวักลาง  

จากสาเหตท่ีุกล่าวมาข้างต้นนัน้ กล่าวได้ว่า ถึงแม้การแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรม
จะเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ แตด้่วยปัจจยัจากปัญหาตา่งๆ สง่ผลให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ในตลาดหรือแม้กระทั่งนักลงทุนเจ้าใหม่ท่ีมีความต้องการจะเข้ามาท าธุรกิจด้านการโรงแรม
จ าเป็นต้องลงทุนอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึน้ ทัง้นีส้ถานการณ์การท่องเท่ียวในปี  2560 ทัง้จาก
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตแิละชาวไทย ยงัคงมีแนวโน้มดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจากในปี 2559 และส่งผล
ให้ธุรกิจโรงแรมได้รับอานิสงส์จากการให้บริการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนเพิ่มสงูขึน้ ประกอบ
กับแนวโน้มการฟื้นตวัของตลาดการจดังานต่างๆเช่น งานประชุมและสมัมนา งานแต่งงาน และ
งานอีเว้นท์ น่าจะช่วยเพิ่มรายได้จากการให้บริการสถานท่ีจัดงาน ซึ่งคาดว่า ในปี 2560 ธุรกิจ
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โรงแรมน่าจะมีรายได้ 564,000 – 574,000 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.7 – 5.5 จากปี 2559 โดย
ได้มีการคาดการณ์ถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ในปี 2561 
เป็นจ านวน 37.55 ล้านคนโดยประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วย นักท่องเท่ียวจากทวีปเอเชีย 24.95 
ล้านคน ทวีปยโุรป 7.23 ล้านคน และจากทวีปอ่ืนๆอีก 5.37 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้รวม
เป็นจ านวนเงินถึง 2,140,430 ล้านบาท (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2560, p. ออนไลน์) 

ในขณะเดียวกัน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2560, p. ออนไลน์) กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนัน้มีแนวโน้มเติบโต
ต่อเน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงขึน้ แต่ก็ส่งผลให้การแข่งขนัรุนแรงมากขึน้ด้วยเช่นกัน 
และจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงแรมอย่างเห็นได้ชัดนัน้ ท าให้ผู้ ประกอบการแต่ละกลุ่ม
จ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันไปมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเภทการให้บริการของตน โดย
โรงแรมขนาดใหญ่จะเน้นการขยายธุรกิจทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั รวมถึงการขยายฐานธุรกิจ
ไปยงัต่างประเทศอีกด้วย ในขณะท่ีโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จะเน้นการสร้างเอกลกัษณ์ 
ความแตกต่าง เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ต่างชาติท่ีมีอายุค่อนข้างน้อยและต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการความหรูหรา สะดวกสบาย และการบริการอย่างมีระดบั อีกทัง้โรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กนัน้มีการตอ่สู้กนัทางด้านราคาท่ีคอ่นข้างสงู จึงสง่ผลให้รูปแบบธุรกิจท่ีออกมานัน้มีความ
หลากหลายชัดเจน ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันนัน้ พบว่ายังคงมี
ศกัยภาพมากเพียงพอท่ีจะสนองตอบต่อทิศทางการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวท่ีก าลังขยาย
ตัวอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านัน้ การท่ีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของไทยด้วยแล้ว ยิ่งเป็นส่วนสร้างและผลกัดนัให้การเติบโตของธุรกิจ
โรงแรมเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นมุมมองของผู้ วิจยั พบว่า ไม่ว่าธุรกิจในโรงแรมจะมีขนาดแตกตา่งกันอย่างไร 
แต่ในฐานะผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการสร้างและพฒันากลยทุธ์การด าเนินการใน
ทกุด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาดเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีก าลงั
ผนัผวนอยู่ในขณะนี ้ในขณะเดียวกนัก็ควรจะน าสถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีก าลงัเติบโตอยา่งมาก
ในปัจจุบันมาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและปรับเปล่ียนเพ่ือสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
ทางการแขง่ขนัให้อยูเ่หนือคูแ่ขง่  
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ข้อมูลธุรกิจท่ีพักในถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 
จากการศกึษาสถานการณ์เก่ียวกบัธุรกิจท่ีพกัในปัจจบุนั ท าให้ทราบวา่ธุรกิจท่ีพกันัน้

มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้เร่ือยๆ ทัง้นีปั้จจยัส าคญัอนัดบัแรกๆในการด าเนินกิจการเก่ียวกับธุรกิจท่ี
พกั คือ ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ ดงันัน้ กล่าวได้ว่า แนวโน้มท าเลของโรงแรมและท่ีพกัทกุประเภทเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความนิยมจากนกัลงทนุในการด าเนินกิจการ และยงัเป็นตวัการส าคญัในการ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เข้ามาใช้บริการอีกด้วย (เจมส์  พิทชอน, 2559, p. ออนไลน์) จากผลส ารวจ
พบว่า ท าเลท่ีพักในกรุงเทพฯท่ีได้รับความนิยมจากการลงทุน เร่ิมตัง้แต่ถนนพระราม1 นบัจากส่ี
แยกประทุมวนัจนถึงถนนเพลินจิตและถนนสุขุมวิทจนถึงเอกมยั เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีสามารถ
เดินทางสะดวก ติดแนวรถไฟฟ้า มีห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้า มีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิง 
ซึ่งบริเวณถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24นัน้ นบัเป็นหนึ่งในท าเลท่ีน่าสนใจ ส่งผลให้เกิดการลงทุน
อย่างต่อเน่ืองจากเหล่านกัลงทุน ท าให้ปัจจบุนั บริเวณถนนสขุุมวิท22และสขุุมวิท24 มีประเภทท่ี
พกัทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม 
โดยจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการท่ีพักในบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 มักจะเป็น
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง เน่ืองจากบริเวณดงักล่าว มีความสะดวกสบาย 
และง่ายต่อการเดินทาง ทัง้ยงัเป็นจุดศนูย์กลางเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวใจกลางเมือง
อ่ืนๆได้โดยง่าย อีกทัง้ยงัมีอตัราคา่ท่ีพกัท่ีหลากหลายตัง้แตร่าคาเร่ิมต้นท่ีคืนละ 500 บาท ไปจนถึง 
หลักหม่ืนบาท ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทัง้นีจ้ านวนผู้ ใช้บริการ
ส่วนใหญ่มกัเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งภูมิภาคท่ีมีการใช้บริการมากท่ีสุดคือ ประชากรจากทวีปเอเชีย 
ยโุรป และอเมริกา ตามล าดบั  

 
5. ความหมายและประเภทท่ีพัก 

5.1 ความหมายของธุรกิจที่พักแรม 
ฉันทัช  วรรณ ถนอม  (2554 , p. 233) กล่าวว่า  โรงแรมตามความหมายใน

พระราชบญัญัตธิุรกิจโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา4 หมายถึงสถานท่ีพกัท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์
ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการท่ีพกัชัว่คราวส าหรับคนเดินทางหรือบคุคลอ่ืนโดยมีคา่ตอบแทน ทัง้นีไ้ม่
รวมถึง 

1. สถานท่ีพกัท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการท่ีพกัชัว่คราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ หรือเพ่ือการกศุล หรือเพ่ือการศึกษา ทัง้นี ้
โดยมิใช้การหาผลก าไรหรือรายได้มาแบง่ปันกนั 
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2. สถานท่ีพักท่ีจัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการท่ีพักอาศัย โดยคิด
คา่บริการเป็นรายเดือนขึน้ไปเท่านัน้ 

3. สถานท่ีพกัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ธุรกิจท่ีพกัแรมมีหลายประเภทเช่น โรงแรม โมเต็ล เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ 

แมนชัน่ คอนโดมิเนียม ท่ีตัง้แคมป์ บ้านพกัรับรองของกรมป่าไม้ บ้านพกัตากอากาศ บงักะโล แพ 
ฯลฯ สถานท่ีพกัจะต้องสะอาด สะดวกสบายปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพท่ีพกัแตล่ะ
ประเภท 

กลุวดี  ละม้ายจีน (2546, p. 44) ได้กล่าวว่า ท่ีพกัแรม (Accommodation) หมายถึง
การประกอบธุรกิจการขายบริการท่ีพักเพ่ือคนเดินทางท่ีต้องการพักค้าง ซึ่งอาจจะมีการบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มไว้บริการด้วย ท่ีพกัส าหรับนกัเดินทางนกัท่องเท่ียวสามารถแบง่ออกได้หลาย
ประเภท ซึ่งความแตกต่างของแต่ละประเภทอาจไม่ชัดเจน ท่ีส าคัญคือความแตกต่างใน
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ 

ดังนัน้ในความคิดเห็นของผู้ วิจัย จึงสรุปได้ว่า ธุรกิจท่ีพักหรือท่ีพักแรม หมายถึง
สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีพกัเพ่ือนคนเดินทาง รวมถึงในเร่ืองอาหาร และบริการอ่ืนๆ ซึ่งมี
บริการต่างๆเพ่ืออ านวยความสะดวกของผู้ ท่ีมาพกั ทัง้นีส้ถานท่ีพักจะต้องสะอาด สะดวกสบาย 
ปลอดภยั และมีราคาท่ีเหมาะสมด้วย  

5.2 ประเภทท่ีพักแรม 
ประเภทท่ีพกัแรม สามารถแบ่งออกเป็น 9 ประเภท (ฉันทชั วรรณถนอม, 2554, pp. 

233-237) ดงันี ้
1. โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานท่ีส าหรับนกัเดินทางหรือนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั 

และมีบริการหลายรูปแบบแก่ผู้มาพกั ขึน้อยูก่บัระดบัการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
อาหารและเคร่ืองด่ืม จัดประชุม จัดเลีย้ง สระว่ายน า้ ออกก าลังกาย เล่นกีฬา น าเท่ียว และ
จ าหนา่ยของท่ีระลงึ เป็นต้น โดยธุรกิจโรงแรมอาจแบง่ยอ่ยได้หลากหลายรูปแบบลกัษณะ ดงันี  ้

1.1 ธุรกิจโรงแรมย่านพาณิชย์หรือโรงแรมในตัวเมือง (Commercial / City 
hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีตัง้อยู่ในย่านธุรกิจ การค้า ผู้ มาพักมักเป็นธุรกิจท่ีมาติดต่อธุรกิจหรือ
ประชุม สัมนา ทางโรงแรมอาจให้สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ เช่น บริการอาหาร 
บริการซกัรีด ร้านขายของท่ีระลึก คลินิค สระว่ายน า้ ศูนย์สุขภาพ สถานท่ีจ าหน่ายบตัรโดยสาร 
เป็นต้น โรโรงแรมประเภทนีม้กันิยมใช้เป็นท่ีประชมุ สมันา หรือธุรกิจน าเท่ียวมักเลือกเป็นท่ีพกัของ
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กรุ๊ปทัวร์ เพราะสถานท่ีตัง้ของโรงแรมอยู่ในย่านชุมชนและย่าธุรกิจ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถ
เดนิทางได้อยา่งสะดวก 

1.2 ธุรกิจโรงแรมเรซิเดนท์ (Residential hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีผู้พักมัก
เช่าอยู่เป็นระยะเวลานานๆ จึงต้องมีสัญญาเช่า ทางโรงแรมจะมีบริการต่างๆเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กบันกัท่องเท่ียวหรือผู้พกั เช่น บริการดแูลความสะอาดห้องพกั บริการอาหารแบบส่งถึง
ห้อง มีห้องอาหารหรือห้องค๊อกเทลเลาจน์ ห้องนัง่เลน่ เป็นต้น 

1.3 ธุรกิจโรงแรมใกล้สนามบิน (Airport hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีตัง้อยู่ใกล้
สนามบิน มกัเป็นท่ีพกัส าหรับผู้ โดยสารหรือนกัท่องเท่ียวท่ีต้องรอคิวเคร่ืองบนิ รวมทัง้เป็นท่ีนิยมใน
หมู่นกัธุรกิจด้วย เน่ืองจากท่ีพกัประเภทนีช้่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง
สนามบนิและโรงแรม 

1.4 ธุรกิจโรงแรมตากอากาศ (Resort hotel) เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีสร้างอยู่ตาม
สถานท่ีพกัตากอากาศ ซึง่มกัตัง้อยูใ่นท่ีท่ีมีท าเลดี เชน่ ชายทะเล บนภูเขา ริมทะเลสาบ แหล่งน า้พุ
ร้อน ในสนามกอล์ฟ เป็นต้น โดยเป็นสถานท่ีท่ีเข้าถึงได้อย่างสะดวก อาจมีการจัดกิจกรรม
ท่องเท่ียวเสริมเข้าไปด้วย เช่น การเดินป่า ปีนเขา ข่ีม้า ตกปลา เล่นกอล์ฟ เล่นสกี เป็นต้น 
นอกจากนีก็้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม รวมทัง้มีสิ่งเริงรมย์บริการแก่นกัท่องเท่ียวด้วย ผู้พัก
แรมประเภทนีม้กัเป็นนกัทอ่งเท่ียวท่ีไปพกัผอ่นตากอากาศประจ าปี หรือเฉพาะวนัหยดุสดุสปัดาห์ 

1.5 โรงแรมกาสิโน (Casino hotel) โรงแรมท่ีมีบริการด้านการพนนัจะจดัอยู่
ในกลุ่มโรงแรมกาสิโน แม้ว่าห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆจะมีอย่างครบครันแล้ว 
ห้องอาหารของโรงแรมประเภทนีก็้ยงัคอ่นข้างจะหรูหรา สิ่งเหล่านีมี้ความส าคญัไม่มากกวา่ไปกว่า
การเน้นให้แขกมาเลน่การพนนั 

1.6 โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite hotel) นบัว่าเป็นโรงแรมประเภทท่ีได้รับ
การพฒันาขึน้มาล่าสดุและก าลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โรงแรมประเภทนีจ้ะมีห้องพกัเป็น
ชุดล้วนๆคือ จะมีห้องรับแขกแยกจากห้องนอน บางแห่งก็จะมีห้องครัวเล็กๆให้โดยมีตู้ เย็นและ
เคร่ืองด่ืมตา่งๆจดัให้พร้อมอยู่ภายในห้องพักนัน้ โรงแรมประเภทนีไ้ด้รับความนิยมจากแขกหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มคนท่ีต้องเดินทางบ่อยๆมกัจะช่ืนชอบโรมแรมประเภทนีเ้พราะให้ความรู้สึกเหมือน
อยู่บ้าน กลุ่มท่ีพกัผ่อนช่ืนชอบเพราะเห็นถึงความสะดวกความเป็นส่วนตวั กลุ่มฮนันีมูนหรือเพิ่ง
แต่งงานมีความช่ืนชอบเช่นกนั บางโรงแรมให้บริการด้านอาหารเช้าหรือเคร่ืองด่ืมฟรีในการเลีย้ง
รับรองแขกด้วย ในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นดรงแรมประเภทใดมกันิยมห้องชุดไว้บริการเป็นทางเลือก
ด้วยเสมอ 
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1.7 โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม (Time – Share 
and Condominium hotel) โรงแรมแบ่งเวลา (Time-Share hotel) เป็นโรงแรมท่ีก าลังขยายตวั มี
ลักษณะเป็นการซือ้ความเป็นเจ้าของห้องพักเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในช่วงเวลาดงักล่าวคนท่ีเป็น
เจ้าของจะมีสิทธิครอบครองห้องพักของตน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักในคอนโดมิเนียม โดย
เจ้าของห้ออาจจะน าห้องพกัของตนไปให้เช่าก็ได้ โดยผ่านการบริหารโรงแรมนัน้ วิธีบริการตา่งๆจะ
เหมือนโรงแรมทัว่ไป แขกจะไม่ทราบว่าท่ีตนมาพกัอยู่นัน้เป็นโรงแรมประเภท Time-Share เพราะ
การบริการตา่งๆจะเหมือนโรงแรมทัว่ไป 

1.8 โรงแรมเพ่ือการประชุม (Convention hotel) โรงแรมเพ่ือการประชมุเป็น
โรงแรมประเภทหนึ่งท่ีก าลงัเติบโต โดยปกติโรงแรมประภทนีจ้ะมีขนาดหญ่กว่าโรงแรมทัว่ไป คือ 
อาจจะมีจ านวนห้องพกัมากเป็นพนัๆห้อง เพ่ือให้มีบริการอย่างเพียงพอส าหรับการประชุมขนาด
ใหญ่ท่ีมีผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวนมาก ปกติโรงแรมประเภทนีจ้ะมีห้องนิทรรศการ ห้องจดัเลีย้งขนาด
ใหญ่ (Ballrooms) สามารถแบง่ซอยเป็นห้องประชมุขนาดกลางและเล็กได้อีกจ านวนมาก มีบริการ
ห้องอาหารแบบต่างๆ ลูกค้าส่วนใหญ่คือนักธุรกิจ ดงันัน้จึงมีบริการอ านวยตวามสะดวกแก่นัก
ธุรกิจในด้านต่างๆด้วย เช่น การประชุมทางโทรศพัท์ (Teleconferencing) บริการด้านเลขานุการ 
การแปลเอกสาร เคร่ืองส่งโทรสาร อินเทอร์เน็ต    เป็นต้น โดยทัว่ไปลกูค้าท่ีมาประชมุสมันาจะเป็น
กลุม่สมาคม สโมสร หนว่ยราชการ บริษัทตา่งๆท่ีจดัประชมุเจ้าหน้าท่ีพนกังาน หรือบคุคท่ีเก่ียวข้อง 
การวางแผนหรือการจองห้องประชุมของโรงแรมประเภทนีจ้ะต้องกระท าล่วงหน้านานพอควร ถ้า
ยิ่งเป็นงานประชมุท่ีมีขนาดใหญ่มากย่ิงต้องจองลว่งหน้านานเป็นพิเศษ 

1.9 โรงแรมบูติค (Boutique hotel) คือโรงแรมขนาดเล็กท่ีอาจใช้เงินทุนไม่
มากเหมือนโรงแรมห้าดาวทั่วไป แต่ชดเชยด้วยการลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ตลอดจนการใส่ใจเร่ืองบริการอ่ืนๆทดแทน โรงแรมประเภทนีเ้ป็น
การท าธุรกิจท่ีพกัแรมของเจ้าของเงินทนุขนาดเล็ก ในการแขง่ขนักบัโรงแรมเชน (Chain hotel) ท่ีมี
อ านาจทุนและการตลาดมากกว่า แตโ่รงแรมบตูิคตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัท่องเท่ียวยุค
ใหม่ได้ดีกว่า โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวหรือลูกค้าระดบับน (High End) โรงแรมบูติดจึงเป็นโรงแรม
ทางเลือกส าหรับนักเดินทางยุคใหม่ท่ีแสวงหาประสบการณ์ท่ีแตกต่าง โรงแรมประเภทนีจ้ึงไม่ใช่
เพียงสถานท่ีหลบันอน แตจ่ะเป็นชว่งหนึง่ในประสบการณ์การเดนิทาง ซึง่ตา่งจากโรงแรมเครือขา่ย
ใหญ่ๆท่ีเน้นความมีมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งทัว่ทุกมุมโลก ตวัอย่างของโรงแรมบูติคในประเทศ
ไทย เช่น โรงแรมเดอะเจดีย์ (The Chedi hotel) จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมบูติคท่ีออกแบบเน้นเอา
ใจคนท างานรุ่นใหม่ท่ีชอบความเป็นส่วนตวัและโหยหาความงามและความสงบจากธรรมชาติ ซึ่ง
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เป็นรางวลัชีวิตให้แก่ตนเองด้วยกระท่อม (Cottage) ส่วนตวัแยกออกจากห้องอ่ืนท่ีซึ่งอยู่ในวงล้อม
ของภูเขาและทะเล หรือโรงแรมแทมมาริน วิลเลจ (Tamarind Village hotel) ตัง้อยู่ในกลางเมือง
เชียงใหม่ เป็นโรงแรมบูติคท่ีออกแบบเน้นสไตล์ล้านนา ให้ผู้ เข้าพกัเข้าถึงกลิ่นอายสไตล์ล้านนาใน
ทกุๆด้าน เชน่ การตกแตง่ห้องพกัแบบล้านนา การรับประทานอาหารขนัโตก การแตง่กายพืน้เมือง
แบบล้านนาของพนกังาน เป็นต้น 

2. โมเต็ล (Motel) เป็นท่ีพักแรมขนาดเล็กประมาณ 50 ห้อง มีท าเลท่ีตัง้อยู่ใกล้
ถนนหลวงสายหลักระหว่างเมือง และมีบริการท่ีจอดฟรีแก่ผู้มาพัก ตามปกติโมเต็ลมักตัง้อยู่ริม
ถนนตามชานเมือง เพ่ือนกัท่องเท่ียวท่ีขบัรถยนต์ไปเองสามารถเข้าจอดถึงหน้าห้องพกั หรือลาน
จอดรวมจึงมักมีบริการเก่ียวข้องกับรถยนต์รวมอยู่ด้วย เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกับ
รถยนต์ สถานีเติมน า้มนัเป็นต้น นกัท่องเท่ียวมกัพกัท่ีโมเต็ลเพียงคืนเดียว เพ่ือเอาแรงขบัรถยนต์
ท่องเท่ียวไปยงัท่ีอ่ืนๆ โมเต็ลนัน้เป็นบริการท่ีพกัแบบประหยดัส าหรับนกัเดินทางหรือนกัท่องเท่ียว
ท่ียวและเป็นท่ีนิยมมากในสหรัฐอเมริกา 

3. เกส ต์ เฮาส์ห รือ เพ็ นชั่นห รือบอ ร์ดดิ ง้  เฮ้ า ส์   (Guest house, Pension, 
Boarding house) เป็นท่ีพกัของเจ้าของบ้านท่ีได้แบ่งห้องให้นกัท่องเท่ียวนัน้เช่าพกั เป็นธุรกิจพัก
แรมท่ีดดัแปลงจากบ้านเก่าหรือสร้างขึน้ใหม่ เพ่ือแบ่งเป็นห้องให้นกัท่องเท่ียวเข้าพกัแรมโดยเก็บ
คา่เช่า ท่ีพกัประเภทนีจ้ดัเป็นท่ีพกัขนาดเล็ก ราคาถกู ในประเทศไทยเกสต์เฮ้าส์หรือบางคนเรียกว่า 
“เรือนแรม” ตัง้อยู่ในย่านชุมชนหรือเมืองท่องเท่ียว เช่น บริเวณถนนข้าวสารในกรุงเทพฯ การ
บริการจะมีเพียงห้องเล็กๆและห้องน า้รวม เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีออกท่องเท่ียวในเวลากลางวนั 
และเพียงต้องการพกัหลบันอนในเวลากลางคืนเท่านัน้ ส่วนเวลากลางวนัจะออกเดนิทางท่องเท่ียว
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อตัราค่าเช่าอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างต ่า อาจมีเตียงท่ีสะอาดและห้องน า้
รวมไว้บริการ ปัจจุบนัเกสต์เฮาส์ได้รับการพฒันามากขึน้ โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพกั
เพิ่มขึน้ เชน่ โทรทศัน์ รวมทัง้มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

4. ธุรกิจบ้านพักในบ้านหรือบ้านพักในฟาร์ม (Home Stay, Farm Stay) เป็น
ธุรกิจท่ีพกัแรมท่ีเจ้าของบ้านหรือเจ้าของฟาร์มในหมู่บ้านจดัสร้างขึน้หรือดดัแปลงเป็นห้องพกัแรม
โดยเก็บคา่เช่าตามปกติ มกัให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านของคนในท้องถ่ินนัน้ๆ ท าให้มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเจ้าของบ้าน อตัราคา่
เช่าอยู่ในระดบัต ่า อาจมีบริการด้านอาหารและการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวด้วย บางแห่งได้
จดัเป็นรูปแบบแพ็คเกจซึ่งรวมท่ีพักและการกินอยู่เข้าด้วยกัน มีการท่องเท่ียวในละแวกใกล้เคียง
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หรือให้ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน เช่น การท ากับข้าว การท า
เกษตรกรรม ฯลฯ รวมเป็นราคาเหมาราคาเดียว 

5. ธุรกิจบงักะโลหรือกระท่อมหรือเรือนทศันาจร (Bungalow, Cottage, Tourist- 
House) เป็นธุรกิจท่ีพกัแรมแบบบ้านเป็นหลงัๆ ให้นกัท่องเท่ียวใช้พกัแรมโดยเก็บคา่เช่า มกัตัง้อยู่
ในบริเวณใกล้แหล่งท่องเท่ียวและมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ โดยนักท่องเท่ียวต้องจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆเอง อตัราคา่เชา่จดัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่า 

6. ธุรกิจห้องชุดหรืออพาร์ตเมนท์ (Condominium, Apartment) เป็นธุรกิจท่ีพัก
แรมแบบห้องนอนและห้องครัวรวมอยูด้่วยกนัโดยเก็บคา่เช่า ซึง่เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมากัน
แบบครอบครัว สามารถท าอาหารและร่วมรับประทานบนท่ีพักได้ ซึ่งเป็นการประหยัดและเสีย
คา่ใช้จ่ายต ่ากวา่การเข้าพกัในโรงแรม ส าหรับห้องชดุนัน้ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะมีสิทธ์ิ
อย่างเด็ดขาดโดยมีหนงัสือรับรองสิทธิและอยู่ ภายใต้กฏระเบียบข้อบงัคบัท่ีผู้สิทธ์ิทัง้หลายในห้อง
ชดุจะเป็นผู้ท าความตกลงก าหนดขึน้เอง ส่วนอพาร์ตเม้นต์เป็นสถานท่ีพกัแรมเป็นห้องเช่าโดยท า
สญัญาเชา่เป็นสปัดาห์หรือเดือนมากกวา่เป็นรายวนั 

7. ธุรกิจหอพัก (Hostel, Dormitory) เป็นธุรกิจพักแรมท่ีกลุ่มบุคคลหรอสถาบนั
ได้จัดไว้ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวเข้าพักโดยเก็บค่าเช่า ส่วนใหญ่มักเป็นอาคารเก่าท่ีได้รับการ
ดดัแปลงเพ่ือให้มีสภาพเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นท่ีพกัได้ บางแห่งอาจมีบริการอาหารให้ทุกมือ้หรือมี
ห้องครัวท่ีใช้ร่วมกับผู้ ท่ีมาพักคนอ่ืนๆส าหรับการประกอบอาหารรับประทานเอง ส าหรับธุรกิจ
หอพกันัน้มกัมีคา่เชา่ในอตัราท่ีต ่ามาก 

8. ทัวริสต์ฮอลิ เดย์ วิลเลจ (Tourist Holiday Villages) เกิดขึน้ ในยุโรปหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี2 เป็นท่ีพกัซึง่ตัง้อยูช่ายทะเลหรือเป็นสถานท่ีอ านวยความสะดวกด้านท่ีพกัให้แก่
นกัท่องเท่ียวได้ มกัตัง้อยู่ในสถานท่ีซึ่งไม่เจริญเท่าท่ีควร เช่น ในหมู่เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีท่ีพกัและ
อาจมีสถานท่ีเล่นกีฬาพกัผอ่นหย่อนใจ เชน่ สระวา่ยน า้ สนามเทนนิส มินิกอล์ฟ ห้องอบไอน า้ และ
มีบริการอาหารให้นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปพัก นักท่องเท่ียวส่วนมากท่ีเข้าพักมักจะพักเป็น
ครอบครัว ท่ีพกัประเภทนีมี้ในหลายประเทศ เชน่ ฝร่ังเศส อิตาลี 

9. ธุรกิจท่ีตัง้แค้มป์หรือท่ีจอดรถคาราแวน (Campground, Caravan Parking) 
เป็นธุรกิจท่ีพกัแรมท่ีจดับริเวณพืน้ท่ีไว้ส าหรับบริการแก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการเชา่ท่ีตัง้แบบกระโจม
พกัแรมหรือเชา่ท่ีจอดรถคาราแวน ซึง่บริเวณดงักล่าวจะมีบริการด้านสขุาภิบาล เช่น ห้องสขุา ห้อง
อาบน า้ น า้ด่ืม ท่อระบายน า้ เก็บขยะ เป็นต้น บางแห่งมีบริการร้านอาหาร ร้านค้า ปัม้น า้มนัอีก
ด้วย ท่ีพกัประเภทนีม้กัจา่ยคา่เชา่ในอตัราท่ีต ่ามาก 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศิวพร  ชูศร (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการของธุรกิจท่ีพักและ
ร้านอาหารและร้านอาหารยา่นถนนข้าวสาร โดยเก็บข้อมลูจากนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งาติจ านวน400
คน โดยการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-29ปี มีสถานภาพโสด เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรป ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจ า มีรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 2,000 ดอลล่าห์
สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลวิจัยสรุปว่า พฤติกรรมการให้บริการของธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาติ มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในระดบัท่ีคอ่นข้างต ่า
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีพฤติกรรมการให้บริการของธุรกิจร้านอาหารของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ใน
ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อรสา  อจัฉริยสกุลชยั (2558) ได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลกูค้าท่ีใช้บริการ ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไปท่ีเข้ามาพักท่ี ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 400 คน ผลวิจยัพบว่า ลกูค้าท่ีเข้าพกัท่ี ณิชาวิลล์ รีสอร์ท ท่ีมีความแตกตา่งด้านเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการไม่แตกต่างกัน 
ลกูค้าท่ีใช้บริการมีระดบัความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการอยู่ในระดบัดี ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้บริการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความภกัดีของลกูค้าท่ีใช้บริการ 

ดาลีซะห์  ยะดี และคณะ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางท่ีเดินทางเข้ามาใช้บริการท่ีพัก ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 5,001 ดอลลาร์สหรัฐขึน้ไป มีภูมิล าเนามาจากประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางมาพกัในเขตกรุงเทพฯ เฉล่ียปีล ะ 2 ค รัง้ โดยแต่ละครัง้จะเข้าพัก
เป็นระยะเวลา 2-7 วนั เดนิทางมาท่องเท่ียวเป็นครอบครัว เลือกท่ีพกัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว สว่น
ใหญ่เลือกท่ีพกัจากค าบอกเลา่ของเพ่ือนหรือญาต ิการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยของ
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นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางเป็นการเดินทางมาเพ่ือพกัผ่อนในวนัหยดุ ส่วนปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง พบวา่ปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านบคุคล ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัด้านกระบวนการมีผลตอ่พฤตกิรรมการเลือกท่ีพกัอยูใ่นระดบัมาก 
และพบวา่ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

นาตยา เจริญผล (2555) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกั
ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติในอ าเภอสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เปรียบเทียบระหวา่งนกัทอ่งเท่ียว
ชาวยโุรปและเอเชีย โดยเก็บข้อมลูจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ จ านวน450คน ผลการวิจยัพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอาย3ุ1-40ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้ 30,001-40,000 ดอลล่าห์สหรัฐ ผลการวิจยัพบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือมาท่องเท่ียว โดยเดินทางมา
กับครอบครัว เข้าพักประมาณ 3-7 วัน และเลือกท่ีพักประเภทโรงแรมมีราคาประมาณ 80.86 – 
113.15 ดอลลา่ห์สหรัฐ ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกท่ีพกัด้วยตนเองและมีการจองห้องพกัลว่งหน้าผา่น
ทางโทรศพัท์ ส าหรับท าเลท่ีตัง้ของท่ีพักนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปส่วนใหญ่เลือกท่ีอยู่ใกล้ทะเลหรือ
ชายหาด ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวเอเชียส่วนใหญ่เลือกอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทัง้ยังพบว่า ปัจจัย
ส่วนบคุคลส่งผลตอ่พฤติกรรมในการใช้บริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติแตกตา่งกัน โดย
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทัง้ยุโรปและเอเชียให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการในด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ และด้านการส่งสริมการตลาด
แตกตา่งกนั 

อรุณี  ลอมเศรษฐี (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการท่ีพกัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเรียงล าดบัจาก
น้อยไปมาก ได้แก่ ด้านท่ีพักและการบริการ ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
พนกังานให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านราคา โดยมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตอิยูใ่นระดบัสงู 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ได้แก่ เพศ 
ภมูิล าเนา อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ของนกัท่องเท่ียว ประสบการณ์
พกัแรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านท่ีพักและการบริการด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือ
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการ
บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กนั 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศกึษาเก่ียวกบั “พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัยา่นธุรกิจ

ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา: ถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24” ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตใินการใช้วิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเองทัง้เพศ

ชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป 
เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีวยัวุฒิอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถเลือกประเภทท่ีพักได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเองทัง้

เพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสุขมุวิท22และสขุุมวิท24 ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้
ไป เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีวยัวฒุิอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถเลือกประเภทท่ีพกัได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในการท าวิจัย จึงค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบค่ า
ประชากรจากสูตรค านวณ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 74) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
และให้ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไมเ่กิน 5% จากสตูรการค านวณหากลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

 

𝑛 =
𝑍2

4𝐸2
 

 
โดย n  = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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Z  = คา่มาตรฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% (Z = 1.96) 
E = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ โดยก าหนดให้ค่า

ความคลาดเคล่ือนท่ี 5% 
แทนคา่ในสตูร ดงันี ้

 

𝑛 =
1.962

4(0.05)2
 

 
ดังนัน้ จากการค านวณได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และท าการเก็บ

ตวัอยา่งเพิ่ม 5% ซึง่คดิเป็นจ านวนเทา่กบั 15คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 
การเลือกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างท าโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจความคิดเห็น
จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกั เชน่ โรงแรมระดบั 1-3 ดาว เกสต์เฮ้าส์ และโฮสเทล เป็นต้น 
โดยเลือกธุรกิจท่ีพกัในพืน้ท่ีสขุุมวิท22และสุขุมวิท24 จนครบตามจ านวนท่ีก าหนด โดยมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจง
เลือกกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือท าการศึกษาและตอบแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดนิทางด้วยตนเอง โดยสถานท่ีท่ีผู้วิจยัเลือกมานัน้ได้แก่ 

1. ท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 
2. ท่ีพกัในถนนสขุมุวิท24 

ขัน้ตอนท่ี2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล  จากการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด400 คน ตามสถานท่ีท่ีก าหนด
ไว้ในขัน้ตอนท่ี1 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ส ร้างเค ร่ืองมือแล ะขัน้ตอนการสร้างเค ร่ืองมือห รือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับหวัข้อวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขัน้ตอน

ในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน ภมูิล าเนา(ภมูิภาค) จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง และประเภท
ของท่ีพกัท่ีใช้บริการ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) จ านวน 8 ข้อ 
แตล่ะข้อมีระดบัการวดัข้อมลู ดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) มี
ลกัษณะค าถามแบบ 2 ตวัเลือก (Two-way Question) 

- ชาย 
- หญิง 

ข้อท่ี 2 อายุ เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  มี
ลกัษณะค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- 20-29 ปี 
- 30-39 ปี 
- 40-49 ปี 
- 50 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) มีลกัษณะค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- โสด 
- สมรส 
- หยา่หร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 

ข้อท่ี 4 อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
มีลกัษณะค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- นิสิต / นกัศกึษา 
- เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 
- พนกังานบริษัทเอกชน 
- ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
- เกษียณ / ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 
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ข้อท่ี 5 รายได้ต่อเดือน เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale)  มีลกัษณะค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- น้อยกวา่ US $1,000 
- US $ 1,001-2,000 
- US $2,001-3,000 
- US $3,001-4,000 
- มากกวา่ US $4,001 

ข้อท่ี 6 ภูมิล าเนา (ภูมิภาค) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ
(Nominal Scale) มีลกัษณะค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- เอเชีย 
- อเมริกา 
- ยโุรป 
- ออสเตรเลีย 
- แอฟริกา 

ข้อท่ี 7 จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ
(Nominal Scale) มีลกัษณะค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- เดนิทางคนเดียว 
- เดนิทางสองคน 
- เดนิทางเป็นกลุม่ 

ข้อท่ี 8 ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการในย่านถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24เป็น
ประจ า เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีลักษณะค าถามแบบ
หลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) 

- โรงแรม 
- โฮสเทล 
- เกสต์เฮ้าส์ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจ 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ปัยจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
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สุขุมวิท24 ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยใช้แบบสอบถามเป็นการให้คะแนนแบบลิเคอร์ท 
(Likert Scale) ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) สามารถแบ่งเป็น 4 
ระดบั ดงันี ้

ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 

การแปลผลการวิจยัท่ีใช้วดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Class Interval) ผู้วิจัย
ใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดับชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณความ
กว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

       =
4−1

4
 

       = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้าน
สว่นประสมทางการบริการของธุรกิจท่ีพกั สามารถก าหนดได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการบริการของธุรกิจท่ีพกัอยูใ่นระดบัดีมาก  

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการบริการของธุรกิจท่ีพกัอยูใ่นระดบัดี  

คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการบริการของธุรกิจท่ีพกัอยูใ่นระดบัไมดี่ 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการบริการของธุรกิจท่ีพกัอยูใ่นระดบัไมดี่อย่างมาก  

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22
และสขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
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(Closed – Ended Question) ซึ่งเป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
จ านวน 4 ข้อ และการวดัระดบัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) จ านวน 3 ข้อ ดงันี ้

ข้อท่ี 1 ส่วนใหญ่ท่านมักเข้าใช้บริการท่ีพกัในถนนสุขุมวิท 22 และ 24 เป็น
จ านวนทัง้สิน้ก่ีคืนในแตล่ะครัง้ เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ข้อท่ี 2 คา่ใช้จา่ยทัง้หมด (คา่ห้องพกั และ คา่บริการอ่ืนๆ) ท่ีเกิดขึน้ในการเข้า
ใช้บริการท่ีพกัในถนนสุขมุวิท 22 และ 24 ต่อคืน เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ (USD) เป็นการวดัระดบั
ข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ข้อท่ี 3 จ านวนครัง้ท่ีท่านใช้บริการท่ีพกัในถนนสุขุมวิท 22 และ 24 เป็นการ
วดัระดบัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

ข้อท่ี 4 ท่านรู้สึกพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่ีพกั เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

สามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 

การแปลผลการวิจัยท่ีใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class Interval) 
ผู้วิจยัใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดบัชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =
4−1

4
 

        = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั สามารถก าหนดได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกัอยูใ่นระดบัท่ีสงูมาก  
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คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกัอยูใ่นระดบัท่ีสงู 

คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกัในระดบัท่ีต ่ามาก 

ข้อท่ี 5 ท่านคิดว่าท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และ24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดี
ท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการวัดระดบัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

สามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 

การแปลผลการวิจัยท่ีใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class Interval) 
ผู้วิจยัใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดบัชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =
4−1

4
 

        = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกบัพกับริเวณถนนสุขมุวิท
22 และ24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถก าหนดได้
ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง ท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และ24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง ท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และ24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ในระดบัดี 
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คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง ท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และ24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ในระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง ท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และ24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ในระดบัต ่ามาก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) ซึ่งเป็น
การวดัระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 4 ข้อ  

ข้อท่ี 1 ท่านจะใช้บริการธุรกิจท่ีพักในถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24ใน
อนาคตอีกหรือไม ่เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

สามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการแนน่อน 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะใช้บริการ 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไมใ่ช้บริการ 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมใ่ช้บริการแนน่อน 

การแปลผลการวิจัยท่ีใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class Interval) 
ผู้วิจยัใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดบัชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =
4−1

4
 

        = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกบัการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในอนาคต สามารถก าหนดได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในอนาคต ในระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในอนาคต ในระดบัสงู  
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คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในอนาคต ในระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในอนาคต ในระดบัต ่ามาก 

ข้อท่ี 2 หากราคาการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก/ห้องพักในถนนสุขุมวิท22 และ
สุขุมวิท24 เพิ่มขึน้ ท่านจะยังคงใช้บริการหรือไม่ เป็นการวดัระดบัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

สามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการแนน่อน 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะใช้บริการ 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไมใ่ช้บริการ 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมใ่ช้บริการแนน่อน 

การแปลผลการวิจัยท่ีใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class Interval) 
ผู้วิจยัใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดบัชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =
4−1

4
 

        = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับการใช้บริการของ
นกัท่องเท่ียว หากราคาการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั/ห้องพกัในถนนสขุุมวิท22 และสุขมุวิท24 เพิ่มขึน้ 
สามารถก าหนดได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง นกัท่องเท่ียวยงัคงใช้บริการธุรกิจท่ี
พกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในขณะท่ีราคาเพิ่มขึน้อยา่งแนน่อน 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง นกัท่องเท่ียวยงัคงใช้บริการธุรกิจท่ี
พกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในขณะท่ีราคาเพิ่มขึน้ 

คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะไม่ใช้บริการธุรกิจท่ี
พกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในขณะท่ีราคาเพิ่มขึน้ 
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คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะไม่ใช้บริการธุรกิจท่ี
พกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24ในขณะท่ีราคาเพิ่มขึน้อยา่งแนน่อน 

ข้อท่ี 3 ท่านจะแนะน าธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสุขมุวิท24 แก่บคุคล
อ่ืนท่ีทา่นรู้จกัหรือไม ่เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

สามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามแนะน าแน่นอน 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะแนะน า 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไมแ่นะน า 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไมแ่นะน าแนน่อน 

การแปลผลการวิจัยท่ีใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class Interval) 
ผู้วิจยัใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดบัชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =
4−1

4
 

        = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับนักท่องเท่ียวแนะน า
ธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 แก่บคุคลอ่ืนท่ีทา่นรู้จกั สามารถก าหนดได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะแนะน าธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24แก่บคุคลอ่ืนอยา่งแน่นอน 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะแนะน าธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24แก่บคุคลอ่ืน 

คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะไม่แนะน าธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24แก่บคุคลอ่ืน 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง นกัท่องเท่ียวจะไม่แนะน าธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24แก่บคุคลอ่ืนอย่างแนน่อน 

ข้อท่ี 4 แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักในถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 
เป็นการวดัระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
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สามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
ระดบั 4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามคาดวา่เพิ่มขึน้อยา่งแน่นอน 
ระดบั 3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามคาดวา่เพิ่มขึน้ 
ระดบั 2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามคาดวา่ไมเ่พิ่มขึน้ 
ระดบั 1 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามคาดวา่ไมเ่พิ่มขึน้อยา่งแนน่อน 

การแปลผลการวิจัยท่ีใช้วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Class Interval) 
ผู้วิจยัใช้การประเมิณผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตร่ะดบัชัน้ โดยใช้สตูรการค านวณ
ความกว้างของชัน้ (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 40) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –  ข้อมลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =
4−1

4
 

        = 0.75 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับแนวโน้มการใช้บริการ
ธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 สามารถก าหนดได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 3.26 – 4.00 หมายถึง แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เพิ่มขึน้ในระดบัสงูมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.25 หมายถึง แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เพิ่มขึน้ในระดบัสงู  

คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 หมายถึง แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.75 หมายถึง แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เพิ่มขึน้ในระดบัต ่ามาก 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
ผู้วิจยัได้ท าการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัดงันี ้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วย
ตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 จงัหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ตรงตามจดุประสงค์ของงานวิจยั 
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2. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถามทัง้หมด 4 ส่วน 
ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของ

ธุรกิจ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนน

สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก

ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือท าการตรวจสอบ

ความถกูต้อง รับฟังข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ตรงตามจดุประสงค์ของงานวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญตรวจ

แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงให้ถกูต้องชดัเจนก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  กับ

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability)  

ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) โดยใช้สตูรของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) (กัลยา  วานิ ช ย์บัญ ชา , 2560, p. 449) เพ่ื อหาค่าความ เช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม คา่แอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหว่าง 0 

≤ α ≥ 1 ซึ่งคา่ท่ีมีคา่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสงว่ามีความเช่ือมัน่สงู ทัง้นี ้ความเช่ือมัน่ของแบบวดั
ความคดิเห็นนีต้้องมีคา่ท่ียอมรับได้ ไมน้่อยกวา่0.7 

จากการค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้าน ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ   0.766 
ด้านราคา      0.894 
ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย    0.735 
ด้านการสง่เสริมการขาย    0.840 
ด้านบคุลากร     0.794 
ด้านสิ่งแวดล้อม     0.762 
ด้านกระบวนการ    0.723 
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6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ

สขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิโดยผู้วิจยัได้ศึกษาและแบง่ลกัษณะของแหลง่ข้อมลู ดงันี ้
1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลู จากการ

ตอบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป โดยมีขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และท าการเก็บแบบสอบถามเพิ่มจากกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน 
รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ผลงานวิจยั รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ท่ีมีความเก่ียวข้องกับหวัข้อการวิจยั เพ่ือใช้
เป็นแนวทางของการศกึษาและการวิจยัครัง้นี ้

 
4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
ในการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับทัง้หมดท่ีรวบรวมได้มา

ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ท าการออกแบบไว้ (Try Out) และด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องของแบบสอบถามท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  
2. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย ออกเก็บข้อมลูจริง 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ (Editing) ของการตอบแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้

จากกลุม่ตวัอยา่ง 
4. ลงรหัส (Coding) ของแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อย 

ตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ในแบบลงรหสัส าหรับประมวลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
5. ท าการวิ เคราะห์ ข้อมูล (Processing) โดยการน าข้อมูล ท่ี มีการลงรหัส

เรียบร้อยแล้วไปบนัทึกในคอมพิวเตอร์ และท าการวิเคราะห์ โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ (Level 
of Significant) ท่ีระดบั 0.05  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
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1 .1  ก า รแ จกแจ งค วาม ถ่ี  (Frequency) แสด งผล เป็ น ค่ าส ถิ ติ ร้อ ยล ะ 
(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลและพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั 

1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
หรือ S.D.) ในการวิเคราะห์ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการ 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Analysis) 
2.1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ประเภทท่ีพักท่ีใช้บริการท่ี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพักแตกต่างกัน โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ 
คา่สถิตทีิ (t-test) และสถิตวิิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

2.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบคุล
ลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจท่ีพักในถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบคือ สถิตวิิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

2.3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัมีดงันี ้
1.สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  

1.1 คา่สถิตร้ิอยละ (Percentage) (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 36) 
 

𝜌 =
𝑓𝑥100

𝑛
 

 

เม่ือ 𝜌 แทน คา่สถิตร้ิอยละ 

𝑓  แทน ความถ่ีของข้อมลู 
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𝑛  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 36) 
 

�̅� =  
∑𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ �̅�  แทน คา่เฉล่ีย 

∑𝑥 แทน ผลรวมของข้อมลูทัง้หมด 

𝑛  แทน จ านวนข้อมลู 
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา  วานิชย์

บญัชา, 2560, p. 36) 
 

𝑆. 𝐷. =  √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

เม่ือ 𝑆. 𝐷.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥𝑖    แทน  คะแนนในแตล่ะกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�   แทน คา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑛    แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
2. สถิติท่ีใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพ่ือมาค านวณหา

ค่าความ เช่ือมั่น  โดยใช้สูตรการหาสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach’scAlpha Coefficient) โดยคา่อลัฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม 

โดยจะมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ค่าท่ีใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง (กัลยา  วานิชย์
บญัชา, 2560, p. 449) โดยมีสตูร ดงันี ้

 

𝛼 =
𝑘[𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]

1 + (𝑘 − 1)[𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]
 

 

เม่ือ α    แทน  คา่สมัประสิทธ์ของความเช่ือมัน่ 
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𝑘    แทน จ านวนของค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน  คา่เฉล่ียของคา่ปรวนแปรร่วมระหวา่งค าถาม 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    แทน  คา่เฉล่ียของคา่ความปรวนแปรของค าถาม 
3. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย 

3.1 สถิติทดสอบค่าที (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่ม 
ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานในส่วนของเพศและพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการท่ีพัก (ราช  ศิ
ริวฒัน์, 2560) โดยใช้สตูร ดงันี ้

 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√(𝑛1 − 1)𝑠1
2

+ (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
[

1
𝑛1

+
1

𝑛2
]

 

 

โดยมีคา่ความอิสระ (Degree of Freedom หรือ df) = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

ถ้าพบว่าคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั (𝑑1
2 𝑑2

2) ใช้สตูร (ราช  ศิริวฒัน์, 2560)  
ดงันี ้

 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+ √

𝑠2
2

𝑛2

 

 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา 

𝑥1̅̅̅   แทน คา่เฉล่ียเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

𝑥2̅̅ ̅  แทน คา่เฉล่ียเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

𝑠1
2  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ท่ี 1 

𝑠2
2  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ท่ี 2 

𝑛1  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

𝑛2  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
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3.2 ส ถิติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
variance) แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียองกลุ่มตัวอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 
(กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 293) โดยมีสตูร ดงันี ้

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

𝑀𝑆𝑏 = 𝑆𝑆𝑏/(𝑘 − 1) 

𝑀𝑆𝑤 = 𝑆𝑆𝑤/(𝑛 − 𝑘) 

 
โดยท่ี k - 1 แทน Degree of Freedom ส าหรับการแปรผันระหว่างกลุ่ม 

dfb 
   n – k แทน Degree of Freedom ส าหรับการแปรผันระหว่างกลุ่ม 

dfw 
เม่ือ F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา F – distribution 

MSb แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
MSw แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
SSb  แทน ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
SSw  แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
k  แทน จ านวนของลุม่ตวัอยา่ง 
n  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
dfb   แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
dfw   แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคูท่ี่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรอระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สูตรตาม
วิธี  Fisher’s Least – Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 258) โดยใช้สตูร ดงันี ้
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𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

𝛼
2;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
) 

โดยท่ี  ni ≠ nj 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

𝛼
2

;𝑛−𝑘
√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖
 

 
โดยท่ี ni = nj และ dfW = n-k 

LSD แทน ค่าผลต่างนัยส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ของ i และ j 

MSE แทน  ความแปรปรวน (Mean Square Error) ภายในกลุ่ม 
(MSW)  

k   แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ 
n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

α   แทน  คา่ความเช่ือมัน่ 
ni  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของ i 
nj  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของ j 

กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (Joachim Hartung and 
Dogan Argaç, 2001, p. 300) โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-

Forsythe (B) ดงันี ้
 

B =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
 

 

โดยคา่  𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁
) 𝑆1

2𝑘
𝑖=1  

 

เม่ือ B  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
     MSB แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 

Square    between Groups) 
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MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 
Square    within Groups) 

k แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
ni  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งของ i 
N  แทน ขนาดของประชากร 

𝑆1
2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งของ i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบ
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ Dunnett T3 (กัลยา  วานิชย์บญัชา, 2560, 
pp. 332-333) 

 

�̅�𝐷 =
𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆/𝐴)

√𝑆
 

 

เม่ือ �̅�𝐷    แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett test 

𝑞𝐷   แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett 
test 

𝑀𝑆𝑆/𝐴 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

3.3 สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการการถดถอยพหคุณู 

(Multiple Regression Analysis) เป็นการพยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ α และ β1 จากค่าสถิติ a 
และ b ท่ีได้จากการค านวณโดยกลุม่ โดยหลกัการวิเคราะห์ คือ คา่สมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จะต้อง
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคล่ือนก าลังสองรวมกันน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square หรือ OLS) (กลัยา  วานิชย์บญัชา, 2560, p. 302)  

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 
 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + … + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 

 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 
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𝑌 =  𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + … + 𝑏𝑘𝑋𝑘 

 

โดยท่ี X  แทน  ตวัแปรอิสระ 
    Y แทน ตวัแปรตาม 
    k  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ α และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คา่ของ Y เม่ือให้ตวัแปร
อิสระทัง้หมดมีคา่เทา่กบัศนูย์ 

ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธ์ิถดถอย (Partial Regression Coefficient) ของ
ตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เม่ือตวัแปรอิสระนัน้
เปล่ียนไป 1 หนว่ย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีคา่คงท่ี 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณได้จากสตูรดงันี ้
 

𝑎 = 𝑌 − 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + … + 𝑏𝑘𝑋𝑘 

𝑏𝑖 =  
∑ 𝑋1𝑌1 − ∑ 𝑋1 ∑ 𝑌1

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)2

 

 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหคูณูมีเง่ือนไขท่ีส าคญัดงันี ้
1. ความผิดพลาด (Error) ต้องเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ 
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้อง

เทา่กนั 
3. คา่ความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แตล่ะคา่เป็นอิสระตอ่กนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระกนั 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก

ยา่นธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศกึษา : 
ถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู โดยได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆและอกัษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ดงันี ้

ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
n    แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�    แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
SD    แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t    แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
F    แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน One – Way ANOVA 
SS    แทน ผลบ วกก าลั งส อ งขอ งค ะแน น  (Sum of 

Square) 
MS   แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลังสองของ

คะแนน (Mean of Square) 
df    แทน องศาของความอิสระ (Degree of Freedom) 
b    แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

β    แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ 
SE    แทน ค่าความคลาด เค ล่ื อนมาตรฐาน ในการ

พยากรณ์ 
R    แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
Adjusted R2  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว 
LSD   แทน Lease Significant Difference 
Sig   แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทาง

สถิต ิ 
H0    แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1    แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
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*     แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครัง้นี ้

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดับหัวข้อ
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิชิงพรรณนา 
1.1 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายได้ตอ่เดือน ภมูิภาค จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง และประเภทของท่ีพกั 
1.2 ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจ  ประกอบด้วย 

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บคุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ 

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิ จในพื น้ ท่ี
กรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศกึษาบริเวณสขุมุวิท22
และสขุมุวิท24 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน แบ่งได้
ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
ภูมิล าเนา จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง และประเภทของท่ีพักท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกัแตกตา่งกนั 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วย
ตนเอง กรณีศกึษา สขุมุวิท22และสขุมุวิท24 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มโดยรวมของพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติเิชิงพรรนณา  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิภาค จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง และ
ประเภทของท่ีพกั ซึง่มีผลการวิเคราะห์ดงันี ้

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

จ านวน (คน)  ร้อยละ  

1. เพศ 
   

 
ชาย 186            46.50  

 หญิง 214            53.50  

  รวม 400        100.00  

2. อายุ 
   

 20 – 29 ปี 232            58.00  

 30 – 39 ปี 87            21.75  

 
40 – 49 ปี 60            15.00  

 
50 ปีขึน้ไป 21              5.25  

  รวม 400        100.00  

3. สถานะ 
 

  
 โสด 244            61.00  

 สมรส 156            39.00  

 
รวม 400        100.00  
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ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

จ านวน (คน)  ร้อยละ  

4. อาชีพ 
 

    

  นิสิต / นกัศกึษา 66            16.50  

 เจ้าของกิจการ / ธุรกิจ
สว่นตวั / อาชีพอิสระ 

83            20.75  

 
พนกังานบริษัทเอกชน 175            43.75  

 
ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

76            19.00  

  รวม 400        100.00  

5. รายได้ต่อเดือน 

  
 น้อยกวา่ US $1,000 112            28.00  

 US $1,001-2,000 203            50.75  

 
US $2,001-3,000 85            21.25  

 
รวม 400        100.00  

6. ภูมิล าเนา (ภูมิภาค)     

 
เอเชีย 203            50.75  

 อเมริกา 84            21.00  

 
ยโุรป 113            28.25  

  รวม 400        100.00  

7. จ านวนผู้ร่วมเดนิทาง 

  
 เดนิทางคนเดียว 87            21.75  

 เดนิทางสองคน 150            37.50  

 
เดนิทางเป็นกลุม่ 163            40.75  

 
รวม 400        100.00  
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ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

จ านวน (คน)  ร้อยละ  

8. ประเภทของที่พัก     

 โรงแรม ระดบั 1-3 ดาว 243            60.75  

 
โฮสเทล 108            27.00  

 
เกสต์เฮ้าส์ 49            12.25  

  รวม 400        100.00  

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าจากกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ราย ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.50 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 
58.00 สถานะภาพโสด ร้อยละ 61.00 อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน ร้อละ 43.75 มีรายได้ตอ่เดือน 
US$ 1,001 – 2,000 ร้อยละ 50.75 มาจากเอเชีย ร้อยละ 50.75 โดยเดินทางเป็นกลุ่ม จ านวนร้อย
ละ 40.75 และท่ีพกัประเภทโรงแรม 1-3 ดาว ร้อยละ 60.75 เม่ือพิจารณาเป็นด้านปัจจยั สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

เพศ จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 214 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.50 และเป็นเพศชายจ านวน 186 คน คดิเป็นรอยละ 46.50 

อาย ุจะเห็นได้วา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 20 – 29 ปี มีจ านวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีจ านวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.75 ช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ช่วงอายุ 50 ปี
ขึน้ไป มีจ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 5.25  

สถานะ จะเห็นได้วา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานะโสด มีจ านวน 244 คน 
คดิเป็นร้อยละ 61.00  และสถานะสมรส มีจ านวน 156 คน คดิเป็นร้อยละ 39.00  

อาชีพ จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคืออาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 
มีจ านวน 83 คิดเป็นร้อยละ20.75 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 
19.00 และนิสิต/นกัศกึษา มีจ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ16.50 

รายได้ต่อเดือน  จะเห็นได้ว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง US $1,001-2,000 มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือผู้ ท่ีมีรายได้ต่อ
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เดือนน้อยกว่า US $1,000 มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ระหวา่ง US $2,001-3,000 มีจ านวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 21.25 

ภูมิล าเนา จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัในภูมิภาคเอเชีย มี
จ านวน 203 คน คดิเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือผู้ ท่ีอาศยัในภมูิภาคยโุรป มีจ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.25 และผู้ ท่ีอาศยัในภมูิภาคอเมริกา มีจ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 21.00 

จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง จะเห็นได้วา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เดินทางเป็นกลุ่ม 
มีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมาคือเดินทางสองคน มีจ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 และเดนิทางคนเดียว มีจ านวน 87 คน คดิเป็นร้อยละ 21.75 

ประเภทของท่ีพกั จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท่ีพักประเภท
โรงแรม ระดบั 1-3 ดาว มีจ านวน 243 คน คดิเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาคือผู้ ท่ีเลือกท่ีพกัประเภท
โฮสเทล มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และผู้ ท่ีเลือกท่ีพกัประเภทเกสต์เฮ้าส์ มีจ านวน 49 
คน คดิเป็นร้อยละ 12.25 

เน่ืองจากปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ จึงท าการจดักลุ่มใหม่ (Regroup) ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม อาย ุหลงัท าการจดักลุ่มใหม่ (Regroup) 
 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

จ านวน (คน)  ร้อยละ  

1. อายุ 
   

 
20 – 29 ปี 232            58.00  

 30 – 39 ปี 87            21.75  

 
40 ปีขึน้ไป 81            20.25  

  รวม 400        100.00  

 

จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลจากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
นกัทอ่งเท่ียว 400 ราย ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกได้ดงันี ้
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อาย ุจะเห็นได้วา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 20 – 29 ปี มีจ านวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีจ านวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.75 และชว่งอาย ุ40 ปีขึน้ไป มีจ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 20.25 

2. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจ 
การวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ

ของธุรกิจประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการขาย ด้านบคุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ ท่ี
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 โดยน าเสนอใน
รูปแบบคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่มีผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3-10 ดงันี ้

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจทีที่มี่ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 ซ่ึงมีผล
การวิเคราะห์ ดงันี ้ 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ
บริการของธุรกิจ 

  SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 ด้านบริการ/ผลิตภณัฑ์ 2.72 1.12 ดี 

2 ด้านราคา 2.94 1.10 ดี 

3 ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย / 
สถานท่ี 

2.86 1.02 ดี 

4 ด้านการสง่เสริมการขาย 2.65 1.05 ดี 

5 ด้านบคุลากร 2.99 1.11 ดี 

6 ด้านสิ่งแวดล้อม 3.13 1.08 ดี 

7 ด้านกระบวนการ 3.17 1.07 ดี 

รวม 2.92 1.08 ดี 
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จากตารางท่ี  3 แสดงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจท่ีมีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายด้าน คา่เฉล่ียสงูสดุได้แก่ ด้านกระบวนการ ซึง่มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.17 รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบคุคลากร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย/สถานท่ี ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13, 
2.99 , 2.94, 2.86, 2.72 และ 2.65 ตามล าดับ โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการบริการของธุรกิจท่ีพกัอยูใ่นระดบัดี 

2.1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์/บริการ จากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพฯ
มหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22
และสุขุมวิท24 

 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ จากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพฯมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24  

 

ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

  SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 ท่ีพกัมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั
อยา่งดีในกลุม่นกัทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาติ 

2.76 1.14 ดี 

2 ประเภทห้องพกัมีให้เลือก
หลากหลาย 

2.60 1.10 ดี 

3 ห้องพกัมีพืน้ท่ีและขนาดท่ี
เหมาะสม สามารถวางกระเป๋า
เดนิทางใบใหญ่ได้ 

2.70 1.16 ดี 
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ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

  SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

4 ห้องพกัมีความสะดวกสบาย
เหมาะแก่การพกัผ่อน เชน่ มีเตียง
ขนาดใหญ่ ห้องน า้กว้าง 

2.83 1.08 ดี 

รวม 2.72 1.12 ดี 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจด้าน
ผลิตภัณฑ์/บริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศกึษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ คา่เฉล่ีย
สงูสดุได้แก่ ห้องพกัมีความสะดวกสบายเหมาะแก่การพกัผ่อน เชน่ มีเตียงขนาดใหญ่ ห้องน า้กว้าง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 รองลงมาคือ ท่ีพักมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักอย่างดีในกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ  ห้องพักมีพืน้ท่ีและขนาดท่ีเหมาะสม สามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ และ
ประเภทห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.76, 2.70 และ 2.60 ตามล าดบั โดยมี
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 

2.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านราคา จากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพฯมหานครของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่เดนิทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 
 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นราคา  จากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพฯมหานครของนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 
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ด้านราคา (Price)   SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 มีการก าหนดราคาห้องพกั และ
คา่บริการตา่งๆอยา่งชดัเจน 

2.98 1.15 ดี 

2 อตัราคา่ห้องพกัมีให้เลือก
หลากหลายตามความต้องการ 

2.92 1.09 ดี 

3 ห้องพกั/ท่ีพกั มีราคาเหมาะสม
มากกวา่เม่ือเทียบกบัท่ีพกัอ่ืนใน
บริเวณเดียวกนั 

2.93 1.07 ดี 

รวม 2.94 1.10 ดี 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงถึงปัจจยัด้านสว่นประสมทางการบริการของธุรกิจด้านราคา
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  คา่เฉล่ียสงูสดุได้แก่ มี
การก าหนดราคาห้องพัก และค่าบริการต่างๆอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 รองลงมาคือ 
ห้องพัก/ท่ีพัก มีราคาเหมาะสมมากกว่าเม่ือเทียบกับท่ีพักอ่ืนในบริเวณเดียวกัน และอัตราค่า
ห้องพกัมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.93 และ 2.92 ตามล าดบั โดย
มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 

2.3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย/สถานที่ จากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจใน
พืน้ที่กรุงเทพฯมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา
บริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 

 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย/สถานที่ จากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพฯ
มหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และ
สขุมุวิท24 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย / 
สถานที่ (Place) 

  SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 การเดนิทางไปท่ีพกัมีความ
สะดวกสบาย 

3.26 0.94 ดีมาก 

2 สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัอยูใ่กล้แหลง่
ทอ่งเท่ียว แหลง่ช้อปปิง้ 

2.91 1.09 ดี 

3 สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัอยูใ่กล้แหลง่
ชมุชน เชน่ ตลาด โรงพยาบาล 
และระบบขนสง่สาธารณะ เป็นต้น 

2.73 1.07 ดี 

4 มีปา้ยบอกทางและปา้ยแสดง
ท่ีตัง้ของท่ีพกัชดัเจน มองเห็นและ
เป็นท่ีสงัเกตง่าย 

2.56 0.99 ดี 

รวม 2.86 1.02 ดี 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศกึษาบริเวณสขุมุวิท22
และสขุุมวิท24 ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.86 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อ
แล้ว พบวา่  มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ การเดนิทางไปท่ีพกัมีความสะดวกสบาย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ สถานท่ีตัง้ของท่ีพักอยู่ใกล้
แหลง่ทอ่งเท่ียว แหล่งช้อปปิง้ สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัอยู่ใกล้แหล่งชมุชน เช่น ตลาด โรงพยาบาล และ
ระบบขนสง่สาธารณะ เป็นต้น และมีปา้ยบอกทางและปา้ยแสดงท่ีตัง้ของท่ีพกัชดัเจน มองเห็นและ
เป็นท่ีสงัเกตง่าย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.91, 2.73 และ 2.56 ตามล าดบั  
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2.4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านส่งเสริมการขาย จากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพฯ
มหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22
และสุขุมวิท24 

 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นส่งเสริมการขายจากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพฯมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 

 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) 

  SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 มีโปรโมชัน่/ส่วนลดในการ
ให้บริการ  

2.79 1.07 ดี 

2 มีของท่ีระลกึส าหรับนกัทอ่งเท่ียว
หรือผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจ 

2.48 1.01 ไมดี่ 

3 มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ี
นา่สนใจและจดจ าได้ง่ายผา่นส่ือ
ออนไลน์ตา่งๆ 

2.67 1.07 ดี 

รวม 2.65 1.05 ดี 

 

จากตารางท่ี 7 แสดงถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจด้าน
สง่เสริมการขายท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัยา่นธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ มีโปรโมชั่น/ส่วนลดในการให้บริการ และมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจและจดจ าได้ง่ายผ่านส่ือออนไลน์ตา่งๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.79 และ 2.67 
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ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่ดี ได้แก่ มีของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียวหรือ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความประทบัใจ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.48  

2.5 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านบุคคลากรจากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพฯมหานคร
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และ
สุขุมวิท24 

 
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นบคุคลากร จากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพฯมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 

 

ด้านบุคลากร (People)   SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 พนกังานมีความกระตือรือร้น/
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

2.84 1.11 ดี 

2 พนกังานสามารถส่ือสาร
ภาษาตา่งประเทศได้ เชน่ 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

3.13 1.09 ดี 

3 พนกังานให้บริการด้วยความยิม้
แย้ม สภุาพ และเป็นมิตร 

3.09 1.10 ดี 

4 พนกังานให้การช่วยเหลือเป็น
อยา่งดี เชน่ บอกเส้นทางการ
ทอ่งเท่ียว 

2.91 1.12 ดี 

รวม 2.99 1.11 ดี 

 

จากตารางท่ี 8 แสดงถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจด้าน
บุคคลากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  
ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ พนักงานสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
เป็นต้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.13 รองลงมาคือ พนกังานให้บริการด้วยความยิม้แย้ม สภุาพ และเป็น
มิตร พนักงานให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี เช่น บอกเส้นทางการท่องเท่ียว และพนักงานมีความ
กระตือรือร้น/ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.09, 2.91 และ 2.84 ตามล าดบั โดยมี
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 

2.6 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม จากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพฯมหา
นครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และ
สุขุมวิท24 

 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นส่ิงแวดล้อม จากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพฯมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Physical Evidence)   SD ระดับความคิดเหน็ 

1 ท่ีพกัมีบรรยากาศเหมาะแก่การพกัผ่อน 3.07 1.12 ดี 

2 ท่ีพกัมีระบบรักษาความปลอดภยั เชน่ 
กล้องวงจรปิด ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

3.27 1.03 ดีมาก 

3 มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
สว่นกลางท่ีเพียงพอ เชน่ สญัญาณ Wi-Fi ท่ี
จอดรถ ท่ีพกัรับรองแขกสว่นกลาง 

3.33 1.02 ดีมาก 

4 ห้องพกัมีการตกแตง่อย่างสวยงาม ทนัสมยั 
และสะอาด 

2.88 1.15 ดี 

รวม 3.13 1.08 ดี 

 

จากตารางท่ี 9 แสดงถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางท่ีเพียงพอ 
เช่น สญัญาณ Wi-Fi ท่ีจอดรถ ท่ีพกัรับรองแขกส่วนกลาง และท่ีพักมีระบบรักษาความปลอดภัย 
เชน่ กล้องวงจรปิด ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ 3.27 ตามล าดบั และมีระดบั
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี ได้แก่ ท่ีพกัมีบรรยากาศเหมาะแก่การพกัผอ่น และห้องพกัมีการตกแตง่
อยา่งสวยงาม ทนัสมยั และสะอาด มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07 และ 2.88 ตามล าดบั 

2.7 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจด้านกระบวนการ จากการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพฯมหา
นครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และ
สุขุมวิท24 

 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการของ
ธุรกิจดา้นกระบวนการ จากการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพฯมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 

 

ด้านกระบวนการ (Process)   SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1 มีระบบการส ารองท่ีพกัหลาย
ชอ่งทาง เชน่ อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์ 
อีเมลล์ เป็นต้น 

2.96 1.09 ดี 

2 มีระบบการช าระคา่บริการหลาย
ชอ่งทาง เชน่ เงินสด บตัรเครดติ 
การโอนเงินผา่นธนาคาร 

3.22 1.08 ดี 

3 ขัน้ตอนในการเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
มีความรวดเร็ว 

3.34 1.00 ดีมาก 

4 มีแมบ้่านเข้าท าความสะอาด
ภายในห้องพกัทกุวนั 

3.17 1.10 ดี 

รวม 3.17 1.07 ดี 
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จากตารางท่ี 10 แสดงถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจด้าน
กระบวนการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ ขัน้ตอนในการเช็คอิน - เช็คเอ้าท์มีความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.34 และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ มีระบบการช าระค่าบริการหลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด บตัรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร มีแม่บ้านเข้าท าความสะอาดภายใน
ห้องพกัทกุวนั และมีระบบการส ารองท่ีพกัหลายชอ่งทาง เชน่ อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์ อีเมลล์ เป็นต้น 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.22, 3.17 และ 2.96 ตามล าดบั  

3. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี พักย่านธุรกิจในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณ
สุขุมวิท22และสุขุมวิท24 

 
ตาราง 11 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 โดย
แจกแจงค่าMinimum ค่าMaximum ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พักถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 

Minimum Maximum   
Std. 

Deviation 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 1 7 3.07 1.08 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 25 200 84.01 45.03 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 1 3 1.58 0.69 

 

จากตารางท่ี 11 แสดงถึงจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพักของกลุ่มตวัอย่าง มากท่ีสุด
คือ 7 คืน และน้อยท่ีสดุคือ 1 คืน ซึ่งมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07 คืนตอ่ครัง้ และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.08 และยงัพบว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืนของกลุ่มตวัอย่าง มากท่ีสุดคือ US $200 
น้อยท่ีสุด คือ US $25 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  US $84.01 ต่อคืน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

�̅� 
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เท่ากับ 45.03 สุดท้ายคือจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการธุรกิจท่ีพกั มากท่ีสุดคือ 3 ครัง้ น้อยท่ีสดุคือ 1 
ครัง้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.58 ตอ่ครัง้ และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.69 

 
ตาราง 12 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กัย่านธุรกิจในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 โดย
แจกแจงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก
ถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 

  SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

2.47 0.98 ต ่า 

2 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.98 0.67 ดี 

รวม 2.73 0.82 สูง/ดี 

 
จากตารางท่ี  12 แสดงถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศกึษาบริเวณสขุมุวิท22
และสุขุมวิท24 ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงูและดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็น
รายข้อแล้ว พบวา่คา่เฉล่ียสงูสดุได้แก่ ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณ
ท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 โดยระดบัความ
คิดเห็นในระดบัดี รองลงมาคือ ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่ีพกั คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.47 โดยมีความพงึพอใจในระดบัต ่า 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติเิชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ 

ภูมิล าเนา จ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของท่ีพักท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพักแตกต่างกัน 

สมมตฐิานท่ี 1.1  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีเพศ แตกตา่งกัน พฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 :  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีเพศ แตกตา่งกัน พฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีเพศ แตกตา่งกัน พฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ ค่าสถิติที (t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผล
การทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 13 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามเพศ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 9.372 0.002* 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 17.242 0.000* 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 5.032 0.025* 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

0.376 0.540 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

0.700 0.403 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 13 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนของเพศ
และพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั พบว่า ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ Sig เท่ากบั 
0.002 ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มีคา่ Sig เท่ากบั 0.000 ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ี
พัก มีค่าSig เท่ากับ 0.025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มแตกตา่งกนั จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances Not Assumed 
ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.540 ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.700 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test 
กรณี Equal Variances Assumed ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมในการเข้า
ใช้บริการท่ีพกั ของเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ผลการทดสอบจะ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอ่เม่ือคา่ Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึง่ผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั โดยใช้สถิต ิt-test ดงัตาราง 14 

 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดย
จ าแนกตามเพศ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก 

เพศ 
t-test for Equality of Means 

�̅�  SD t df Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

ชาย 3.161 1.206 1.641 349.750 0.102 

หญิง 2.981 0.949       

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกั
ตอ่คืน 

ชาย 90.457 49.327 2.651 357.032 0.008* 

หญิง 78.411 40.220       

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

ชาย 1.608 0.729 0.809 372.870 0.419 

หญิง 1.551 0.646       
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก 

เพศ 
t-test for Equality of Means 

�̅�  SD t df Sig. 

4 ความพงึพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ี
พกั 

ชาย 2.419 0.962 -1.013 398.000 0.312 

หญิง 2.519 0.992       

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกั
ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ชาย 2.973 0.685 -0.261 398.000 0.794 

หญิง 2.991 0.657       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้

บริการท่ีพกั จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิต ิt-test พบวา่ 
ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.102 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ในด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ในด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน  แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.419 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.312 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ในด้านความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 

ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.794 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
ในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ในด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกั
ท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีอาย ุแตกตา่งกนั พฤติกรรมในการเข้า

ใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้
H0 :  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีอาย ุแตกต่างกัน พฤติกรรมในการ

เข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีอาย ุแตกต่างกัน พฤติกรรมในการ

เข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 
โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way ANOVA) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) กรณีท่ีมีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 15 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามอายุ 
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พัก 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 2.885 2 397 0.057 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 0.454 2 397 0.635 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.112 2 397 0.894 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่ีพกั 

3.225 2 397 0.041* 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 
และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดี
ท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ี
กรุงเทพมหานคร 

2.183 2 397 0.114 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 15 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนของอายุ

และพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก พบว่า ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.057 ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.635 ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั มีคา่Sig เท่ากบั 0.894 และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.114 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านอาย ุทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่
คืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุุมวิท22 และสขุุมวิท24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 16 

ในขณะท่ีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ี



  79 

พกั ด้านอาย ุทางด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 
มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 17 

 
ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้
บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามอายุ 

 

พฤตกิรรมในการเข้า
ใช้บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ
ท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 0.823 2 0.412 0.353 0.703 

ภายในกลุม่ 463.487 397 1.167 
  

รวม 464.310 399       

คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกั
ตอ่คืน 

ระหวา่งกลุม่ 2025.125 2 1012.562 0.498 0.608 

ภายในกลุม่ 807109.813 397 2033.022 
  

รวม 809134.938 399       

จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 0.246 2 0.123 0.261 0.770 

ภายในกลุม่ 187.351 397 0.472 
  

รวม 187.598 399       

ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดี
ท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งกลุม่ 1.293 2 0.646 1.445 0.237 

ภายในกลุม่ 177.585 397 0.447 
  

รวม 178.878 399       

 
จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้

บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านจ านวนครัง้
ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดี
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ท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกความแตกต่างด้านอายุ โดยใช้การ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.703, 0.608, 0.770 และ 0.237 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายท่ีุแตกตา่ง
กนั  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการ
เข้าพกัต่อคืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขมุวิท22 และ
สุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

 
ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของที่พกั โดยจ าแนกตามอาย ุ

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก  Statistica df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ

และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 
4.343 2 274.100 0.014* 

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ี ด้าน

ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก  โดยใช้การทดสอบ 
Brown-Forsythe Test พบวา่  

ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มีคา่ 
Sig. เท่ากบั 0.014 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า  อายท่ีุแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพัก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่ไป โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง18 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่อายตุ่างกนั กบั พฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของที่
พกั 

 

อาย ุ   20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 ปีขึน้ไป 

 
�̅� 

2.582 2.391 2.247 

20 – 29 ปี 2.582 - 0.191 0.335* 

   

(0.303) (0.015) 

30 – 39 ปี 2.391 

 

- 0.144 

    

(0.660) 

40 ปีขึน้ไป 2.247 

  

- 

          

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั โดย
จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธี Dunnett’s T3 พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 20 – 29 ปี และ 40 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.015 ซึ่ง
น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่หมายความว่า นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี 
กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 40 ปีขึน้ไป มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งเฉล่ีย เท่ากบั 0.335 แสดงว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอายรุะหว่าง 20 
– 29 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก มากกว่า 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีอาย ุ40 ปีขึน้ไป 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1.3 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีสถานะ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 :  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีสถานะ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีสถานะ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ ค่าสถิติที (t-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผล
การทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 19 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามสถานะ 
 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.037 0.848 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 0.047 0.828 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.015 0.903 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวย

ความสะดวกของท่ีพกั 
0.166 0.683 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็น

บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ี

กรุงเทพมหานคร 

0.023 0.879 

 
จากตารางท่ี 19 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนของ

สถานะและพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั พบวา่ ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ Sig. 



  83 

เท่ากับ 0.848 ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.828 ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.903 ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่ีพกั มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.683 และธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.879 
ซึง่มีคา่มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของสถานนะทัง้ 
2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal Variances Assumed ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงทดสอบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ของสถานะทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ท่ี
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยใช้สถิต ิt-test ดงัตาราง 20 

 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดย
จ าแนกตามสถานะ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก 

สถานะ 
t-test for Equality of Means 

�̅�  SD t df Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

โสด 3.086 1.068 0.488 398 0.626 

สมรส 3.032 1.098       

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกั
ตอ่คืน 

โสด 83.504 45.171 -0.282 398 0.778 

สมรส 84.808 44.948       

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

โสด 1.639 0.680 2.268 398 0.024* 

สมรส 1.481 0.686       

4 ความพงึพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ี
พกั 

โสด 2.426 0.968 -1.184 398 0.237 

สมรส 2.545 0.993       
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก 

สถานะ 
t-test for Equality of Means 

�̅�  SD t df Sig. 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกั
ท่ีกรุงเทพมหานคร 

โสด 2.971 0.675 -0.418 398 0.677 

สมรส 3.000 0.662       

 

จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั จ าแนกตามสถานะ โดยใช้สถิต ิt-test พบวา่ 

ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.626 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานะท่ีแตกตา่งกัน 
มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ในด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.778 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานะท่ีแตกตา่งกัน 
มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ในด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน  ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานะท่ีแตกตา่งกัน 
มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 

ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.237 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า สถานะท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ในด้านความพึง
พอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 
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ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.677 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานะท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ในด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 1.4 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน พฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 :  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน พฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน พฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way ANOVA) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดย ใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) กรณีท่ีมีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 21 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 12.859 3 396 0.000* 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 2.438 3 396 0.064 
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 2.773 3 396 0.041* 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

2.223 3 396 0.085 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

7.328 3 396 0.000* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 21 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของคา่ความแปรปรวนของอาชีพ

และพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั พบวา่ ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.064 และด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก  มีค่า
Sig เท่ากับ 0.085 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านอาชีพ ทางด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อ
คืน และด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มีคา่ความ
แปรปรวนเทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 22 

ในขณะท่ีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 และด้านธุรกิจท่ี
พักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านอาชีพ ทางด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสุขมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มี
คา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe Test ดงัตาราง 24 
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ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นค่าใช้จ่ายในการเข้าพกั
ต่อคืน และดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของที่พกั โดย
จ าแนกตามอาชีพ 

 

พฤตกิรรมในการเข้า
ใช้บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกั
ตอ่คืน 

ระหวา่งกลุม่ 7573.331 3 2524.444 1.247 0.292 

ภายในกลุม่ 801561.606 396 2024.145 
  

รวม 809134.938 399       

ความพงึพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
ท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 9.627 3 3.209 3.415 0.018* 

ภายในกลุม่ 372.070 396 0.940 
  

รวม 381.698 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้

บริการท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน โดยจ าแนกความแตกต่างด้านอายุ โดยใช้การ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. 
เทา่กบั 0.292 ซึง่มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อาชีพท่ีแตกตา่งกนั  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั 
ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมแ่ตกตา่งกัน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก โดย
จ าแนกความแตกต่างด้านอายุ โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพท่ี
แตกตา่งกนั  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพ่ือให้ทราบว่า 
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อาชีพท่ีแตกตา่งกนั พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกตา่งกนัเป็นรายคูใ่ดบ้าง จึงท าการทดสอบความแตกตา่ง
ของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดัง
ตาราง 23 

 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่อาชีพต่างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกของทีพ่กั โดยจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ   
นิสิต / 

นักศึกษา 

เจ้าของกิจการ 
/ ธุรกิจส่วนตัว 
/ อาชีพอิสระ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
�̅� 2.394 2.747 2.457 2.276 

นิสิต / นกัศกึษา 2.394 - -0.353* -0.063 0.118 

   
(0.028) (0.652) (0.471) 

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจ
สว่นตวั / อาชีพอิสระ 

2.747 
 

- 0.290* 0.471* 

    
(0.025) (0.002) 

พนกังานบริษัทเอกชน 2.457 
  

- 0.181 

     
(0.175) 

ข้าราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.276       - 

 
*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั โดย
จ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนิสิต/นกัศกึษาและเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มี
คา่ Sig. เทา่กบั 0.028 ซึ่งน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 หมายความวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมี
อาชีพนิสิต/นกัศกึษาและเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการ
ท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกตา่งกัน
เป็นรายคู ่อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งเฉล่ีย เท่ากบั 0.353 แสดงว่า นกัทอ่งเท่ียวท่ี
มีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ี
พกั น้อยกวา่ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.025 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและพนักงานบ ริษัทเอกชน มี
พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ 
0.290 แสดงว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มากกวา่ พนกังานบริษัทเอกชน 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกตา่งกันเป็นรายคู่ อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ 0.471 แสดงว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/
อาชีพอิสระ มีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มากกว่า 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนคืน
ทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุุมวิท22 
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และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณที่พกัทีดี่ทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัทีก่รุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามอาชีพ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก  Statistic df1 df2 Sig. 

จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 2.974 3 222.764 0.033* 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 1.294 3 298.027 0.277 

ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

4.353 3 304.655 0.005* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพัก 

ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา่  

ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.033 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า อาชีพท่ีแตกตา่ง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึง
ท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่ไป โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 25 

ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 หมายความว่า อาชีพท่ีแตกต่าง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพัก
บริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่ไป โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 26 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่อาชีพต่างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านจ านวนคืนทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั 

 

อาชีพ   
นิสิต / 

นักศึกษา 

เจ้าของกิจการ 
/ ธุรกิจส่วนตัว 
/ อาชีพอิสระ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

  
3.076 3.349 3.011 2.868 

นิสิต / นกัศกึษา 3.076 - -0.274 0.064 0.207 

   
(0.630) (0.994) (0.482) 

เจ้าของกิจการ / 
ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

3.349 
 

- 0.338 0.481 

    
(0.358) (0.082) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.011 
  

- 0.143 

     
(0.794) 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.868       - 

 

จากตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคูด้่วย
วิธี Dunnett’s T3 ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่อาชีพต่างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็น
บริเวณทีพ่กัที่ดีทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัที่กรุงเทพมหานคร 
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อาชีพ   
นิสิต / 

นักศึกษา 

เจ้าของกิจการ 
/ ธุรกิจส่วนตัว 
/ อาชีพอิสระ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

  3.061 3.181 2.909 2.868 

นิสิต / นกัศกึษา 3.061 - -0.120 0.152 0.192 

   (0.831) (0.321) (0.286) 

เจ้าของกิจการ / 
ธุรกิจสว่นตวั / 
อาชีพอิสระ 

3.181 
 

- 0.272* 0.312* 

    (0.036) (0.038) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

2.909 
  - 0.04 

     (0.998) 

ข้าราชการ / 
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.868 
   - 

            

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพ โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.036 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและพนักงานบริษัทเอกชน มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
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บริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ 0.272 แสดงว่า เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/
อาชีพอิสระ เห็นว่าธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขมุวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มากกวา่ พนกังานบริษัทเอกชน 

นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระและข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 
และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
เป็นรายคู่ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ  0.312 แสดงว่า เจ้าของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ เห็นว่าธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร มากกว่า ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 1.5 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้ แตกต่างกัน พฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 :  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้ แตกต่างกัน พฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้ แตกต่างกัน พฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way ANOVA) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) กรณีท่ีมีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 27 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามรายได้ 
 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 4.670 2 397 0.010* 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 2.879 2 397 0.057 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.888 2 397 0.412 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

0.292 2 397 0.747 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

0.922 2 397 0.399 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 27 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของคา่ความแปรปรวนของรายได้

และพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั พบวา่ ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มีคา่ Sig. เท่ากบั 
0.057 ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.412 ด้านความพึงพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มีค่า Sig. เท่ากับ 0.747 และด้านธุรกิจท่ีพกั
บริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.399 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านรายได้ ทางด้าน
คา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจาก
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และ
สุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่าความ
แปรปรวนเทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 28 

ในขณะท่ีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความ
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แปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านรายได้ ทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ี
พกั มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 31 

 
ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ทางดา้นค่าใช้จ่ายในการเข้า
พกัต่อคืน ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกของทีพ่กั และด้านธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็น
บริเวณทีพ่กัที่ดีทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัที่กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายได้ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 

ระหวา่งกลุม่ 4043.295 2 2021.648 0.997 0.370 

ภายในกลุม่ 805091.642 397 2027.939 
  

รวม 809134.938 399       

จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ี
พกั 

ระหวา่งกลุม่ 12.029 2 6.015 13.600 0.000* 

ภายในกลุม่ 175.568 397 0.442 
  

รวม 187.598 399       

ความพงึพอใจโดยรวมจาก
การบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 7.712 2 3.856 4.094 0.017* 

ภายในกลุม่ 373.985 397 0.942 
  

รวม 381.698 399       

ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 
เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งกลุม่ 1.517 2 0.758 1.698 0.184 

ภายในกลุม่ 177.361 397 0.447 
  

รวม 178.878 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกความ
แตกตา่งด้านรายได้ โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.370 และ 0.184 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่าระดบันัยส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
รายได้ท่ีแตกต่างกัน  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน และ
ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยจ าแนกความแตกตา่งด้านรายได้ โดยใช้การ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ท่ีแตกตา่งกัน  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพ่ือให้
ทราบว่า รายได้ท่ีแตกตา่งกนั พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ี
พกั แตกตา่งกนัเป็นรายคูใ่ดบ้าง จึงท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดย
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 29 

ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั โดย
จ าแนกความแตกตา่งด้านรายได้ โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ท่ี
แตกตา่งกนั  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพ่ือให้ทราบว่า 
อาชีพท่ีแตกตา่งกนั พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกตา่งกนัเป็นรายคูใ่ดบ้าง จึงท าการทดสอบความแตกตา่ง
ของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดัง
ตาราง 31 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่รายไดต่้างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั  

 

รายได้   
น้อยกว่า US 

$1,000 
US $1,001-

2,000 
US $2,001-

3,000 

  
1.848 1.502 1.400 

น้อยกวา่ US 
$1,000 

1.848 - 0.346* 0.488* 

 
  

(0.000) (0.000) 

US $1,001-
2,000 

1.502 
 

- 0.102 

 
   (0.234) 

US $2,001-
3,000 

1.400 
  - 

          

 
*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการท่ี

พกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยจ าแนกตามรายได้ โดยเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธี 

Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ น้อยกว่า  US $1,000  และUS $1,001-2,000 มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
น้อยกว่า US $1,000  และUS $1,001-2,000 มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวน
ครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย 
เท่ากับ 0.346 แสดงว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยกว่า US $1,000 มีจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ี
พกั มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีรายได้ระหวา่ง US$1,001-2,000 
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นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ น้อยกว่า  US $1,000 และ  US $2,001-3,000 มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0,000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
น้อยกว่า US $1,000  และ US $2,001-3,000 มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวน
ครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย 
เท่ากบั 0,488 แสดงว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยกว่า US $1,000  มีจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ี
พกั มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีรายได้ระหวา่ง US $2,001-3,000 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่รายไดต่้างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกของทีพ่กั 

 

รายได้   
น้อยกว่า US 

$1,000 
US $1,001-

2,000 
US $2,001-

3,000 

  2.589 2.517 2.212 

น้อยกวา่ US 
$1,000 

2.589 - 0.072 0.378* 

 
  

(0.529) (0.007) 

US $1,001-
2,000 

2.517 
 

- 0.305* 

 
   

(0.015) 

US $2,001-
3,000 

2.212 
  - 

          

 
*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั โดย
จ าแนกตามรายได้ โดยเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ น้อยกว่า  US $1,000 และ  US $2,001-3,000 มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
น้อยกว่า US $1,000 และ US $2,001-3,000 มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึง
พอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งเฉล่ีย เท่ากบั 0,378 แสดงว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยกว่า 
US $1,000 มีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั มากกว่า 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีรายได้ระหวา่ง US $2,001-3,000 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ระหว่าง US $1,001-2,000 และ US $2,001-3,000 มีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0,015 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
ระหว่าง US $1,001-2,000 และ US $2,001-3,000 มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั แตกต่างกันเป็นรายคู ่
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ 0.305 แสดงว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
ระหว่าง US $1,001-2,000   มีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่ีพกั มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีรายได้ระหวา่ง US $2,001-3,000 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนคืน
ทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามรายได้ 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก  Statistic df1 df2 Sig. 

จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.312 2 295.659 0.732 

 

จากตาราง 31 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา่  
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ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.732 ซึ่งมากกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 หมายความวา่ รายได้ท่ีแตกตา่ง มีพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

 
สมมติฐานท่ี 1.6 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีภูมิล าเนา แตกต่างกัน พฤติกรรมใน

การเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้
H0 :  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีภูมิล าเนา แตกต่างกัน พฤติกรรม

ในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีภูมิล าเนา แตกต่างกัน พฤติกรรม

ในการเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 
โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way ANOVA) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) กรณีท่ีมีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 32 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามภูมิล าเนา 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 3.421 2 397 0.034* 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 6.230 2 397 0.002* 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 8.689 2 397 0.000* 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

0.879 2 397 0.416 
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

1.325 2 397 0.267 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 32 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนของ

ภูมิล าเนาและพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก พบว่า ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.416 และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณ
ถนนสุขุม วิท22 และสุขุม วิท24 เป็ นบ ริ เวณ ท่ีพั ก ท่ี ดี ท่ี สุด เม่ื อจ า เป็น ต้องเข้ ามาพัก ท่ี
กรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.267 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 
หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านภูมิล าเนา ทางด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพัก
บริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร มีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 33 

ในขณะท่ีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.034 ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน มีค่า Sig. เท่ากับ 0,002 และด้านจ านวน
ครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig, เท่ากับ 0,000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านภูมิล าเนา ทางด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน และด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพัก มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 
34 

 
ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ทางดา้นความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของที่พกั และดา้นธุรกิจทีพ่กับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณทีพ่กัทีดี่ทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัที่กรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามภูมิล าเนา 
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความพงึพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 4.824 2 2.412 2.541 0.080 

ภายในกลุม่ 376.873 397 0.949 
  

รวม 381.698 399       

ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท
22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณ
ท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งกลุม่ 0.201 2 0.101 0.223 0.800 

ภายในกลุม่ 178.676 397 0.450 
  

รวม 178.878 399       

 

จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั  และ
ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพักท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกความแตกต่างด้านรายได้ โดยใช้การทดสอบด้วยการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.080 และ 
0.800 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน  พฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั  และ
ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนคืน
ทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน และดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั 
โดยจ าแนกตามภูมิล าเนา 
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก  Statistic df1 df2 Sig. 

จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.958 2 222.172 0.385 

คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 0.837 2 341.560 0.434 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 6.437 2 292.910 0.002* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 34 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพัก 

ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน และด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา่  

ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ  0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ภูมิล าเนาท่ีแตกตา่ง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกั 
ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดังนัน้ 
ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 
35 

 

ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีมี่ภูมิล าเนาแตกต่างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั 
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ภูมิล าเนา   เอเชีย อเมริกา ยุโรป 

  
1.645 1.667 1.389 

เอเชีย 1.645 - -0.021 0.256* 

 
  

(0.994) (0.002) 

อเมริกา 1.667 
 

- 0.277* 

 
   

(0.010) 

ยุโรป 1.389 
  

- 

      
 

  

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยจ าแนกตามภูมิล าเนา โดยเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธี Dunnett’s T3 พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยูใ่นเอเชีย และยโุรป มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยู่ในเอเชีย และยโุรป มีพฤติกรรม
ในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งเฉล่ีย เท่ากบั 0.256 แสดงวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีอาศยัอยู่ในเอเชีย 
มีจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มากกวา่ ยโุรป 

นักท่องเท่ียวท่ีอาศัยอยู่ในอเมริกา และยุโรป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยู่ในอเมริกา และยุโรป มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกันเป็นรายคู ่
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ 0.277 แสดงว่า นกัท่องเท่ียวท่ีอาศยัอยู่
ในอเมริกา มีจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มากกวา่ ยโุรป 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1.7 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกต่างกัน 
พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0 :  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกต่างกัน 
พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกต่างกัน 
พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 

โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way ANOVA) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) กรณีท่ีมีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 36 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 2.300 2 397 0.102 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 2.188 2 397 0.114 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 0.816 2 397 0.443 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั 

0.603 2 397 0.548 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณ
ท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.319 2 397 0.100 
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จากตารางท่ี 36 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนของ
จ านวนผู้ ร่วมเดินทางและพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั พบว่า ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ
ท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.102 ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.114 ด้าน
จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.443 ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.548 และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนน
สขุุมวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.100 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ทางด้านจ านวนคืนท่ี
เข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพัก
บริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร มีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 37 

 
ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนผูร่้วมเดินทาง 
ทางดา้นจ านวนคืนทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้
บริการทีพ่กั ดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของทีพ่กั และ
ดา้นธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณทีพ่กัทีดี่ทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัทีก่รุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามผูร่้วมเดินทาง 

 

พฤตกิรรมในการเข้า
ใช้บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ
ท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 3.022 2 1.511 1.301 0.274 

ภายในกลุม่ 461.288 397 1.162 
  

รวม 464.310 399       

คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกั
ตอ่คืน 

ระหวา่งกลุม่ 284.881 2 142.441 0.070 0.932 

ภายในกลุม่ 808850.056 397 2037.406 
  

รวม 809134.938 399       
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พฤตกิรรมในการเข้า
ใช้บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 0.172 2 0.086 0.182 0.833 

ภายในกลุม่ 187.425 397 0.472 
  

รวม 187.598 399       

ความพงึพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
ท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 1.270 2 0.635 0.663 0.516 

ภายในกลุม่ 380.428 397 0.958 
  

รวม 381.698 399       

ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุมุวิท
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดี
ท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งกลุม่ 1.322 2 0.661 1.478 0.229 

ภายในกลุม่ 177.555 397 0.447 
  

รวม 178.878 399       

 
จากตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้

บริการท่ีพัก ด้านจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพกัตอ่คืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 
เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกความแตกต่าง
ด้านจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.274, 0.932, 0.833, 0.561 และ 0.229 ตามล าดับ ซึ่ง
มากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า จ านวนผู้ ร่วมเดินทางท่ีแตกต่างกนั  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั ด้านจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกั
ต่อคืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น



  108 

บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 1.8 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี เลือกประเภทท่ีพัก แตกต่างกัน 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานได้ดงันี ้
H0 :  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเลือกประเภทท่ีพัก แตกต่างกัน 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเลือกประเภทท่ีพัก แตกต่างกัน 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั 
โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบด้วยการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way ANOVA) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อยหนึ่งคู่ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้ อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) กรณีท่ีมีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีท่ี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผลการทดสอบสมมตฐิานสามารถแสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 38 แสดงความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั โดยจ าแนกตามประเภทที่
พกั 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 2.636 2 397 0.073 

2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 4.767 2 397 0.009* 

3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 6.814 2 397 0.001* 

4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

0.349 2 397 0.706 
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พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.590 2 397 0.076 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 38 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนของ

ประเภทท่ีพกัและพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั พบว่า ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.073 ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.416 และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.267 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านประเภทท่ีพกั ทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนน
สขุุมวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มี
คา่ความแปรปรวนเทา่กนั จงึใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test ดงัตาราง 39 

ในขณะท่ีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.009 และด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีค่า Sig, เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านประเภทท่ีพกั ทางด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน และด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพัก มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe ดงัตาราง 
40 

 
ตาราง 39 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ทางดา้นจ านวนคืนทีเ่ข้าใช้
บริการทีพ่กั ดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวกของทีพ่กั และ
ดา้นธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 โดยจ าแนกตามประเภททีพ่กั 
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พฤตกิรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพัก  

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จ านวนคืนท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั 

ระหวา่งกลุม่ 2.963 2 1.481 1.275 0.281 

ภายในกลุม่ 461.347 397 1.162 
  

รวม 464.310 399       

ความพงึพอใจ
โดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่ี
พกั 

ระหวา่งกลุม่ 0.839 2 0.420 0.438 0.646 

ภายในกลุม่ 380.858 397 0.959 
  

รวม 381.698 399       

ธุรกิจท่ีพกับริเวณ
ถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามา
พกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งกลุม่ 1.094 2 0.547 1.221 0.296 

ภายในกลุม่ 177.784 397 0.448 
  

รวม 178.878 399       

 

จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั ทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 โดย
จ าแนกความแตกต่างด้านประเภทท่ีพัก โดยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.281, 0.646 และ 0.296 ตามล าดบั ซึ่ง
มากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ประเภทท่ีพักแตกต่างกัน  พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั และด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 ไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นค่าใช้จ่าย
ในการเข้าพกัต่อคืน และด้านจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการที่พกั โดยจ าแนกตามประเภททีพ่กั 

 

พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก  

Statistica df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 21.578 2 214.611 0.000* 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 5.351 2 137.874 0.006* 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 40 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพัก 

ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน และด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั โดยใช้การทดสอบ Brown-Forsythe Test พบวา่  

ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 หมายความวา่ ประเภทท่ีพกัแตกตา่ง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกั 
ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้ 
ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 
41 

ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ  0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 หมายความวา่ ประเภทท่ีพกัแตกตา่ง มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกั 
ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดังนัน้ 
ผู้วิจยัจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อไป โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ดงัตาราง 
42 

 
ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ลือกประเภทต่างกนั กบั 
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน 
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ประเภทท่ีพัก   โรงแรม ระดับ 1-3 ดาว โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ 

  94.733 68.056 66.020 

โรงแรม ระดบั 1-3 
ดาว 

94.733 - 26.677* 28.712* 

 
  (0.000) (0.000) 

โฮสเทล 68.056 
 

- 2.035 

 
   (0.987) 

เกสต์เฮ้าส์ 66.020 
  - 

          

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน โดยจ าแนกตามประเภทท่ีพกั โดยเปรียบเทียบราย
คูด้่วยวิธี Dunnett’s T3 พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีพักโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว และโฮสเทล มีค่า Sig. เท่ากับ 0,000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว 
และโฮสเทล มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน แตกต่างกัน
เป็นรายคู ่อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งเฉล่ีย เท่ากบั 26.677 แสดงว่า นกัท่องเท่ียว
ท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว  มีคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีพกัโฮสเทล 

นกัท่องเท่ียวท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว และเกสต์เฮ้าส์ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0,000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว 
และเกสต์เฮ้าส์ มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน แตกต่าง
กันเป็นรายคู่  อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉล่ีย เท่ากับ  28.712 แสดงว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว  มีคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน มากกว่า นกัท่องเท่ียวท่ี
พกัเกสต์เฮ้าส์ 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของนกัท่องเทีย่วทีเ่ลือกประเภทที่พกัต่างกนั 
กบั พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการทีพ่กั ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั 

 

ประเภทท่ีพัก   
โรงแรม ระดับ 1-

3 ดาว 
โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ 

  
1.663 1.398 1.551 

โรงแรม ระดบั 
1-3 ดาว 

1.663 - 0.264* 0.112 

 
  

(0.001) (0.737) 

โฮสเทล 1.398 
 

- -0.153 

 
   

(0.539) 

เกสต์เฮ้าส์ 1.551 
  

- 

          

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเข้าใช้

บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั โดยจ าแนกตามประเภทท่ีพกั โดยเปรียบเทียบราย
คูด้่วยวิธี Dunnett’s T3 พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีพักโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว และโฮสเทล มีค่า Sig. เท่ากับ 0,001 ซึ่ง
น้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว 
และโฮสเทล มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั
เป็นรายคู ่อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งเฉล่ีย เท่ากบั 0.264 แสดงว่า นกัทอ่งเท่ียวท่ี
พกัโรงแรม ระดบั 1-3 ดาว  มีจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีพกัโฮสเทล 

ส าหรับรายคูอ่ื่นๆ ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 



  114 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ
ขาย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตทิี่เดนิทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา สุขุมวิท22และสุขุมวิท24 

สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ไม่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 

H1 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นจ านวนคืนทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 29.003 7 4.143 3.731 0.001* 

Residual 435.307 392 1.110     

Total 464.310 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีค่า Sig. 
เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผล
ตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นจ านวนคืนทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณด้วยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ Enter 

 

ปัจจจัยส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ 

Unstandar
dized 
(b) 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 2.350 0.240 
 

9.800 0.000 

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) -0.016 0.028 -0.049 -0.576 0.565 

ด้านราคา (x2) -0.079 0.031 -0.206 -2.561 0.011* 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) 0.059 0.026 0.166 2.228 0.026 

ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) 0.066 0.032 0.162 2.042 0.042 

ด้านบคุลากร (x5) -0.042 0.031 -0.124 -1.372 0.171 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) 0.005 0.026 0.018 0.199 0.842 

ด้านกระบวนการด้านการบริการ 
(x7) 

0.069 0.023 0.222 3.001 0.003* 

r = .250 
 

Adjusted R2 = .046 
  

R2 = .062   SE = 1.05379     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์พบว่า คา่ Beta แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พัก ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (y1) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา (x2) และด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.046 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (y1) 
ได้ร้อยละ 4.6% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา (x2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั -0,079 หมายความ
วา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้จ านวนคืน
ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ลดลง 0.011 หนว่ย  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ 0.069  หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการ
ด้านการบริการ เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั เพิ่มขึน้ 0.069 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทัง้ 7 ด้าน ต่อ
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (y1) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 2.350 หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (y1) ได้ดงันี ้

 
y1  = 2.350 – 0.079 x2 + 0.069 x7 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน สามารถเขียนสมมตฐิานทาง
สถิตไิด้ดงันี ้

H0 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ไม่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 

H1 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน 
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สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 67791.785 7 9684.541 5.121 0.000* 

Residual 741343.152 392 1891.182     

Total 809134.937 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผล
ตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณด้วยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ Enter 
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ปัจจจัยส่วนประสม
การตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ 

Unstandardized 
(b) 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 88.923 9.896 
 

8.986 0.000 

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) 2.507 1.148 0.184 2.183 0.030* 

ด้านราคา (x2) -3.202 1.271 -0.201 -2.519 0.012* 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(x3) 

-2.200 1.091 -0.149 -2.016 0.044* 

ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) -3.118 1.333 -0.184 -2.340 0.020* 

ด้านบคุลากร (x5) 3.286 1.273 0.231 2.580 0.010* 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(x6) 

-0.590 1.061 -0.048 -0.556 0.579 

ด้านกระบวนการด้านการ
บริการ (x7) 

0.911 0.947 0.070 0.962 0.337 

r = .289 
 

Adjusted R2 = .067 
  

R2 = .084   SE = 43.48772     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์พบว่า คา่ Beta แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน (y2) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (x1) ด้านราคา (x2) ด้านช่องทาง
การจดัจ าหนา่ย (x3) ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) และด้านบคุลากร (x5) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.067 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน (y2) 
ได้ร้อยละ 6.7% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (x1) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 
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2.507 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน เพิ่มขึน้ 2.507 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา (x2) มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั -3.202 หมายความ
ว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้จะท าให้
คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ลดลง 3.202 หนว่ย  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3)  มีคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากบั -
2.200 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหนา่ย เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ลดลง 2.200 หนว่ย  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย (x4) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -
3.118 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย 
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ลดลง 3.118 หนว่ย  

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านบุคลากร (x5) มีค่าสัมประสิท ธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ  3.286 
หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านบคุลากร เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
ท าให้จะท าให้คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน เพิ่มขึน้ 3.286 หนว่ย  

หากไม่พิจารณา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทัง้ 7 ด้าน ต่อ
คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (y2) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 88.923หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (y2) ได้ดงันี ้

 
y2  = 88.923 + 2.507 x1 – 3.202 x2 -2.200 x3 – 3.118 x4 + 3.286x5  
 
สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้
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H0 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 

H1 :  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 8.025 7 1.146 2.503 0.016* 

Residual 179.572 392 0.458     

Total 187.597 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ ตอ่พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั มีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผล
ตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นจ านวนครั้งทีเ่ข้าใช้บริการทีพ่กั โดยใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณด้วยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ Enter 
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ปัจจจัยส่วนประสม
การตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ 

Unstandardized 
(b) 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 1.406 0.154 
 

9.128 0.000 

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(x1) 

-0.031 0.018 -0.151 -1.752 0.081 

ด้านราคา (x2) -0.026 0.020 -0.105 -1.296 0.196 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(x3) 

0.014 0.017 0.064 0.854 0.394 

ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) 0.018 0.021 0.071 0.879 0.380 

ด้านบคุลากร (x5) 0.001 0.020 0.006 0.060 0.952 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(x6) 

-0.018 0.017 -0.097 -1.089 0.277 

ด้านกระบวนการด้านการ
บริการ (x7) 

0.050 0.015 0.254 3.399 0.001* 

r = .207 
 

Adjusted R2 = .026 
  

R2 = .043   SE = 0.67683     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์พบว่า คา่ Beta แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (y3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.026 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก 
(y3) ได้ร้อยละ 2.6% 
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เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ 0.050 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการ
ด้านการบริการ เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั เพิ่มขึน้ 0.050 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทัง้ 7 ด้าน ต่อ
จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (y3) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 1.406 หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (y3) ได้ดงันี ้

 
y3  = 1.406 + 0.050 x7 

 
สมมติฐานข้อท่ี  2.4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ,uz]9jv

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั 

H1 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกของทีพ่กั โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 22.314 7 3.188 3.477 0.001* 

Residual 359.384 392 0.917     

Total 381.698 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ ตอ่พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคัญทางสถิต ิ
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
สว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพึง
พอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นดา้นความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกของที่พกัดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรต้นทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ Enter 
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ปัจจจัยส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ 

Unstandardized 
(b) 

SE 
Standardized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 1.862 0.218 
 

8.547 0.000 

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) 0.025 0.025 0.085 0.995 0.320 

ด้านราคา (x2) 0.018 0.028 0.051 0.627 0.531 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) 0.023 0.024 0.072 0.967 0.334 

ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) 0.040 0.029 0.108 1.352 0.177 

ด้านบคุลากร (x5) 0.015 0.028 0.050 0.548 0.584 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) 0.008 0.023 0.032 0.363 0.717 

ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) -0.055 0.021 -0.197 -2.661 0.008* 

r = .242 
 

Adjusted R2 = .042 
  

R2 = .058   SE = 0.95749     

  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์พบว่า คา่ Beta แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พัก านด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก  (y4) มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้าน
กระบวนการด้านการบริการ (x7) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.042 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั (y4) ได้ร้อยละ 4.2% 
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เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (b) 
เท่ากับ -0.055 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านกระบวนการ
ด้านการบริการ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของท่ีพกั ลดลง 0.055 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทัง้ 7 ด้าน ต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก  (y4) มีค่าอยู่ท่ีระดบั 
1.862 หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั (y4) ได้ดงันี ้

 
Y4  = 1.862 - 0.055 x7 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2.5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้

H0 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ไม่ มีผล
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

H1 :  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 
เป็นบริเวณทีพ่กัที่ดีทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 22.314 7 3.188 3.477 0.001* 

Residual 359.384 392 0.917     

Total 381.698 399       

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจทีพ่กั ดา้นธุรกิจทีพ่กับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 
เป็นบริเวณทีพ่กัที่ดีทีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหคูุณดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ Enter 
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ปัจจจัยส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ 

Unstandar 
dized 
(b) 

SE 
Standar 
dized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 2.499 0.150 
 

16.612 0.000 

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) 0.000 0.017 0.001 0.008 0.993 

ด้านราคา (x2) -0.027 0.019 -0.113 -1.392 0.165 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) 0.042 0.017 0.191 2.533 0.012* 

ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) 0.022 0.020 0.086 1.073 0.284 

ด้านบคุลากร (x5) 0.007 0.019 0.031 0.338 0.736 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) -0.017 0.016 -0.096 -1.073 0.284 

ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) 0.015 0.014 0.078 1.049 0.295 

r = .205 
 

Adjusted R2 = .025 
 

R2 = .042   SE = 0.66116     

  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์พบว่า คา่ Beta แสดงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสุขมุวิท22 และสุขมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร (y5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (x3) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.024 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 
และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร (y5) ได้ร้อยละ 
2.4% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) มีค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ 
0.042หมายความวา่ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
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เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 0.042 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทัง้ 7 ด้าน ตอ่ด้าน
ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกั
ท่ีกรุงเทพมหานคร (y5) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 2.499 หนว่ย 

ผู้วิจยัจงึได้น าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้านด้าน
ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกั
ท่ีกรุงเทพมหานคร (y5) ได้ดงันี ้

 
y5  = 2.499 + 0.042 x3  

 
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจที่
พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

สมมติฐานข้อท่ี 3.1 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ไม่มีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต 

H1 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีเ่ดินทางดว้ยตนเอง ต่อแนวโนม้การใช้
บริการธุรกิจทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ดา้นการใช้บริการทีพ่กัในอนาคต โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 82.784 5 16.557 25.723 0.000* 

Residual 253.606 394 0.644   

Total 336.390 399    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการใช้บริการท่ีพกัใน
อนาคต มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อ
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้านการใช้บริการท่ีพักในอนาคต 
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นการใช้บริการทีพ่กัในอนาคต 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ 
Enter 

 
 
 



  130 

พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พัก 

Unstandar 
dized 
(b) 

SE 
Standar 
dized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 1.250 0.232  5.395 0.000 

1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) 0.064 0.063 0.076 1.017 0.310 

2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) -0.002 0.001 -0.095 -2.132 0.034* 

3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 
(x10) 

0.179 0.061 0.134 2.931 0.004* 

4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้า
พกั (x11) 

-0.081 0.042 -0.086 -1.940 0.053 

5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

0.515 0.100 0.376 5.135 0.000* 

r = .496 
 

Adjusted R2 = .237 
 

R2 = .246   SE = 0.80229   

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดงแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกั ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต (y1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกบั พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ คา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) และจ านวนครัง้
ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.237 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต (y1) ได้
ร้อยละ 23.7% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน (x9) มีคา่สมัประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เท่ากับ -0.002 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติ ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน (x9) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต (y1) ลดลง 0.002 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพกัของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) มีคา่สมัประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.179 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (x10) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต (y1) เพิ่มขึน้ 0.179 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ทัง้ 
5 ด้าน ตอ่ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต (y1) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 1.250 หนว่ย 

ผู้ วิจยัจึงได้น าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้านการ
ใช้บริการท่ีพกัในอนาคต (y1) ได้ดงันี ้

 
y1  = 1.250 - 0.002 x9 + 0.179 x10 

 
สมมติฐานข้อท่ี 3.2 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ สามารถเขียน
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ไม่มีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ 

H1 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นการเข้าใช้บริการซ ้าของธุรกิจที่
พกักรณีราคาเพ่ิมข้ึน โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 86.542 5 17.308 23.418 0.000* 

Residual 291.208 394 .739    

Total 377.750 399     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของ
ธุรกิจท่ีพักกรณีราคาเพิ่มขึน้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วย
ตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้านการเข้าใช้
บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นการเข้าใช้บริการซ ้าของธุรกิจที่
พกักรณีราคาเพ่ิมข้ึน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรต้นทกุตวัเข้าใน
สมการ โดยใช้ค าสัง่ Enter 
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พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พัก 

Unstandar 
dized 
(b) 

SE 
Standar 
dized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 0.915 0.248  3.688 0.000 

1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) 0.181 0.068 0.201 2.672 0.008* 

2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) 0.001 0.001 0.039 0.863 0.389 

3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 
(x10) 

0.142 0.066 0.100 2.169 0.031* 

4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้า
พกั (x11) 

-0.095 0.045 -0.095 -2.114 0.035* 

5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้าพกั (x12) 

0.383 0.108 0.264 3.564 0.000* 

r = .479 
 

Adjusted R2 = .219 
 

R2 = .229   SE = 0.85971    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดงแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกั ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ (y2) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิง
บวกกับ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั (x8) ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้า
พกั (x11) และบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั (x12) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.219 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกั
กรณีราคาเพิ่มขึน้ (y2) ได้ร้อยละ 21.9% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) มีค่าสมัประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.181 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติ ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (x8) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้
บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพักกรณีราคาเพิ่มขึน้  (y2)  เพิ่มขึน้ 0.181 
หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพกัของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) มีคา่สมัประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.142 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (x10) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้
บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพักกรณีราคาเพิ่มขึน้  (y2) เพิ่มขึน้ 0.142 
หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพัก  (x11) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -0.095 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั (x11) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
ท าให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ 
(y2) ลดลง 0.095 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพัก  (x12) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เทา่กบั 0.383 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั (x12) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท า
ให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้  (y2) 
เพิ่มขึน้ 0.383 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ทัง้ 
5 ด้าน ต่อด้านการเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพักกรณีราคาเพิ่มขึน้  (y2) มีค่าอยู่ท่ีระดับ 0.915 
หนว่ย 

ผู้ วิจยัจึงได้น าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้านการ
เข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ (y2) ได้ดงันี ้

 
y2  = 0.915 + 0.181 x8 + 0.142 x10 – 0.095 x11 + 0.383 x12  

 



  135 

สมมติฐานข้อท่ี 3.3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ไม่มีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน 

H1 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นแนะน าธุรกิจทีพ่กัแก่บคุคลอืน่ 
โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 132.188 5 26.438 52.576 0.000* 

Residual 198.122 394 .503    

Total 330.310 399     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพักแก่
บุคคลอ่ืน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีลต่อ
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน 
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นแนะน าธุรกิจทีพ่กัแก่บคุคลอืน่ 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ 
Enter 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่
พัก 

Unstandar 
dized 
(b) 

SE 
Standar 
dized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 0.654 0.205  3.195 0.002 

1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) 0.080 0.056 0.095 1.438 0.151 

2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) -0.001 0.001 -0.050 -1.259 0.209 

3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั 
(x10) 

0.101 0.054 0.076 1.859 0.064 

4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้า
พกั (x11) 

-0.076 0.037 -0.082 -2.058 0.040* 

5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

0.720 0.089 0.530 8.118 0.000* 

r = .633 
 

Adjusted R2 = .393 
 

R2 = .400   SE = 0.70912    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดงแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกั ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน (y3) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ พฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั (x11) 
และบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั (x12) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.393 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน (y3) 
ได้ร้อยละ 39.3% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพัก  (x11) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -0.076 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั (x11) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
ท าให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพักแก่บุคคลอ่ืน (y3)  ลดลง 0.076 
หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพัก  (x12) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เทา่กบั 0.720 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั (x12) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท า
ให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน (y3) เพิ่มขึน้ 0.720 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ทัง้ 
5 ด้าน ตอ่ด้านแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน (y3) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 0.654 หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
แนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน (y3) ได้ดงันี ้

 
y3  = 0.653 - 0.076 x11 + 0.720 x12  

 
สมมติฐานข้อท่ี 3.4 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้
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H0 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ไม่มีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั 

H1 :  พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression Analysis) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่
พกั โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 159.471 5 31.894 83.310 0.000* 

Residual 150.839 394 .383   

Total 310.310 399    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านแนวโน้มการใช้บริการ
ธุรกิจท่ีพัก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อ
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกั ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคูุณ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ต่อแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่พกั ดา้นแนวโนม้การใช้บริการธุรกิจที่
พกั โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคูุณดว้ยวิธีการใส่ตวัแปรตน้ทกุตวัเข้าในสมการ โดยใช้ค าสัง่ 
Enter 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่พัก 
Unstandar 

dized 
(b) 

SE 
Standar 
dized 

(β) 
t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 0.538 0.179  3.009 0.003 

1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) 0.139 0.049 0.170 2.840 0.005* 

2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) -0.002 0.001 -0.081 -2.261 0.024* 

3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) 0.081 0.047 0.063 1.720 0.086 

4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้า
พกั (x11) 

-0.078 0.032 -0.087 -2.423 0.016* 

5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

0.728 0.077 0.552 9.398 0.000* 

r = .717 
 

Adjusted R2 = .508 
 

R2 = .514   SE = 0.61874    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Beta แสดงแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ี

พกั ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก (y4) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับ พฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (x8) 
คา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน (x9) ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั (x11) และบริเวณท่ี
พกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั (x12) 
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.508 หมายความว่า ตัวแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก 
(y4)  ได้ร้อยละ 50.8% 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) มีค่าสมัประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.139 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก (x8) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั (y4) เพิ่มขึน้ 0.139 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน (x9) มีค่าสมัประสิทธ์ิความ
ถดถอย (b) เท่ากับ -0.002 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน (x9) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั (y4) ลดลง 0.002 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพัก  (x11) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เท่ากับ -0.078 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั (x11) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
ท าให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก (y4) ลดลง 0.078 
หนว่ย 

เม่ือพิจารณาหาคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) พบวา่ พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจ
ท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ด้านบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพัก  (x12) มีค่า
สมัประสิทธ์ิความถดถอย (b) เทา่กบั 0.728 หมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ท่ีคิดว่าท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดี
ท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพัก (x12) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้าน
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั (y4) เพิ่มขึน้ 0.728 หนว่ย 

หากไม่พิจารณา พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ทัง้ 
5 ด้าน ตอ่ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั (y4) มีคา่อยูท่ี่ระดบั 0.538 หนว่ย 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั (y4) ได้ดงันี ้
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y3  = 0.538 + 0.139 x8 – 0.002 x9 - 0.078 x11 + 0.728 x12  

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 61 ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

1. นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ ภมูิล าเนา จ านวนผู้ ร่วม
เดนิทาง และประเภทของท่ีพกัท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกัแตกตา่งกนั 
1.1 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีเพศ 
แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

 
2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน สอดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

  
5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

1.2 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีอาย ุ
แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova  
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2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

1.3 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีสถานะ 
แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการ
ท่ีพกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test  

 
2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

  
5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน t-test 

1.4 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีอาชีพ 
แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 
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2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

1.5 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีรายได้ 
แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

  
5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 
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1.6 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีภมูิล าเนา 
แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

1.7 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมีจ านวนผู้
ร่วมเดนิทาง แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 
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5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

1.8 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเลือกประเภท
ท่ีพกั แตกตา่งกนั พฤตกิรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั  

    

 
1 จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
2 คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
3 จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

One-Way 
Anova 

 
4 ความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

 

5 ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และ
สขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
One-Way 

Anova 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์
หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการขาย ด้านบคุลากร ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกัยา่นธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 
กรณีศกึษา สขุมุวิท22และสขุมุวิท24 
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สมมตฐิานข้อท่ี 2.1 ปัจจยัสว่นประสม
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีผลตอ่
พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้าน
จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั  

    

 
1. ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
 

 
2. ด้านราคา (x2) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

4. ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
5. ด้านบคุลากร (x5) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
7. ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

2.2 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกั ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน  

    

 
1. ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. ด้านราคา (x2) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 

4. ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) 
 
 
5. ด้านบคุลากร (x5) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
 
 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  7. ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

2.3 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั  
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

 
1. ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. ด้านราคา (x2) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
4. ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
 

 
5. ด้านบคุลากร (x5) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
7. ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

2.4 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกั ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั  
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

 
1. ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. ด้านราคา (x2) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
4. ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
5. ด้านบคุลากร (x5) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
 

 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  7. ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
2.5 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ี
พกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 
และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร  
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

 
1. ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ (x1) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. ด้านราคา (x2) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (x3) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
4. ด้านการสง่เสริมการขาย (x4) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
5. ด้านบคุลากร (x5) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (x6) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
7. ด้านกระบวนการด้านการบริการ (x7) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

สมมตฐิานที่ 3 พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่เดนิทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจที่
พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

3.1 พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง มีผลตอ่
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการใช้บริการท่ี
พกัในอนาคต  

    

 
1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั 
(x11) 

ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

3.2 พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง มีผลตอ่
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการเข้าใช้
บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

 
1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  
4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั 
(x11) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  
5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
3.3 พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง มีผลตอ่
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านการแนะน า
ธุรกิจท่ีพกัแก่บคุคลอ่ืน 

    

 
1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

 
3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10)) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  
4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั 
(x11) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  
4. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
3.4 พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง มีผลตอ่
แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิด้านแนวโน้มการ
ใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในอนาคต 

    

 
1. จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x8) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
2. คา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน (x9) สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

 
3. จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั (x10) ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

  
4. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั 
(x11) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

  
5. บริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้อง
เข้าพกั (x12) 

สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
Enter Multiple 
Regression 

Analysis 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาเป็นการศกึษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และ

สุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท22และ
สุขุมวิท24 เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ24  และน าข้อมูล
เหล่านีม้าใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจในการลงทุนธุรกิจเก่ียวกับท่ีพกั อีกทัง้ยงัสามารถน าข้อมูล
ไปวางแผนหรือสร้างกลยุทธ์ทางการบริการ และสามารถน ามาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพเหนือคูแ่ขง่และให้ก้าวหน้าตอ่ไป ผลการศกึษาค้นคว้าตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ี

เดนิทางด้วยตนเองในการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัดงัตอ่ไปนี ้
1. เพ่ือศกึษาลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ ภมูิล าเนา 

จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีใช้บริการท่ีพกั ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ อนัประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเส ริมการขาย ด้าน
บคุลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการ
ท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดนิทางด้วยตนเอง ท่ีมีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิมาใช้บริการท่ีพกั เพ่ือน าไปวางแผน
หรือสร้างกลยุทธ์ทางการบริการ อีกทั ง้ยังสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้ มี
ประสิทธิภาพเหนือคูแ่ขง่และให้ก้าวหน้าตอ่ไป 
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2. เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในการลงทนุธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกั ได้
ทราบถึงแนวโน้มการใช้บริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในอนาคต และสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้กบัธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัประเภทตา่งๆได้ 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุมุวิท24ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจยัได้ก าหนดสมมติฐานเพ่ือ
เป็นกรอบในการศกึษาค้นคว้าดงันี ้

1. นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา จ านวน
ผู้ ร่วมเดนิทาง และประเภทของท่ีพกัท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกัแตกตา่งกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ในถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

3. พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสุขมุวิท22และสขุุมวิท24ของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาต ิ

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดนิทางด้วยตนเอง มีดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเองทัง้

เพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุุมวิท22และสขุุมวิท24 ท่ีมีอายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้
ไป เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีวยัวฒุิอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถเลือกประเภทท่ีพกัได้ด้วยตนเอง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดินทางด้วยตนเอง

ทัง้เพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสุขุมวิท22และสุขมุวิท24 ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปี
ขึน้ไป เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีวยัวฒุิอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถเลือกประเภทท่ีพกัได้ด้วยตนเอง  ซึ่ง
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ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในการท าวิจัย จึงค านวณหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบค่า
ประชากรจากสตูรค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2547:74) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ
ให้ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% โดยได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 385 คน และเก็บเพิ่ม
จ านวน 15 คน โดยนบัรวมเป็นกลุม่ตวัอยา่งรวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างท าโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจความคิดเห็น

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการธุรกิจท่ีพกั เช่น โรงแรม ระดบั 1-3 ดาว เกสต์เฮ้าส์ และโฮสเทล เป็น
ต้น โดยเลือกธุรกิจท่ีพกัในพืน้ท่ีสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจง
เลือกกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือท าการศึกษาและตอบแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดนิทางด้วยตนเอง โดยสถานท่ีท่ีผู้วิจยัเลือกมานัน้ได้แก่ 

1. ท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 
2. ท่ีพกัในถนนสขุมุวิท24 

ขัน้ตอนท่ี2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลู  จากการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด400 คน ตามสถานท่ีท่ีก าหนด
ไว้ในขัน้ตอนท่ี1 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ส ร้างเค ร่ืองมือและขัน้ตอนการสร้างเค ร่ืองมื อห รือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับหวัข้อวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขัน้ตอน

ในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน ภมูิล าเนา(ภมูิภาค) จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง และประเภท
ของท่ีพกัท่ีใช้บริการ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) จ านวน 8 ข้อ 
แตล่ะข้อมีระดบัการวดัข้อมลู ดงันี ้

ข้อท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
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ข้อท่ี 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)   
ข้อท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
ข้อท่ี 4 อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
ข้อท่ี 5 รายได้ต่อเดือน เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 

Scale)   
ข้อท่ี 6 ภูมิล าเนา (ภูมิภาค) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ

(Nominal Scale)  
ข้อท่ี 7 จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง เป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ

(Nominal Scale)  
ข้อท่ี 8 ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการในย่านถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24เป็น

ประจ า เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจ 

ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ปัยจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สุขุมวิท24 ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยใช้แบบสอบถามเป็นการให้คะแนนแบบลิเคอร์ท 
(Likert Scale) ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval Scale) สามารถแบ่งเป็น 4 
ระดบั โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22
และสขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดนิทางด้วยตนเอง โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed – Ended Question) ซึ่งเป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
จ านวน 4 ข้อ และการวดัระดบัข้อมลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) จ านวน 3 ข้อ ดงันี ้

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) ซึ่งเป็นการวดัระดบั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 4 ข้อ  

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
ผู้วิจยัได้ท าการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัดงันี ้
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1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วย
ตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ี
เก่ียวข้องและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ตรงตามจดุประสงค์ของงานวิจยั 

2. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถามทัง้หมด 4 ส่วน 
ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของ

ธุรกิจ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนน

สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 
ส่วนท่ี  4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือท าการตรวจสอบ

ความถกูต้อง รับฟังข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ตรงตามจดุประสงค์ของงานวิจยั 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญตรวจ

แบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงให้ถกูต้องชดัเจนก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  กับ

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) (กลัยา วานิชย์บญัชา.2547:449) เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
คา่แอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≥ 1 ซึ่ง
คา่ท่ีมีคา่ใกล้เคียงกบั 1 มาก แสงว่ามีความเช่ือมัน่สงู ทัง้นี ้ความเช่ือมัน่ของแบบวดัความคิดเห็น
นีต้้องมีคา่ท่ียอมรับได้ ไมน้่อยกวา่0.7 

จากการค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้าน ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ   0.766 
ด้านราคา      0.894 
ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย    0.735 
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ด้านการสง่เสริมการขาย    0.840 
ด้านบคุลากร     0.794 
ด้านสิ่งแวดล้อม     0.762 
ด้านกระบวนการ    0.723 

6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ

สขุมุวิท24 ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ โดยผู้วิจยัได้ศกึษาและแบง่ลกัษณะของแหลง่ข้อมลู ดงันี ้
1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลู จากการ

ตอบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการธุรกิจท่ีพกัใน
ถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 จังหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป โดยมีขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และท าการเก็บแบบสอบถามเพิ่มจากกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน 
รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ผลงานวิจยั รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ท่ีมีความเก่ียวข้องกับหวัข้อการวิจยั เพ่ือใช้
เป็นแนวทางของการศกึษาและการวิจยัครัง้นี ้

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
ในการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับทัง้หมดท่ีรวบรวมได้มา

ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีได้ท าการออกแบบไว้ (Try Out) และด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องของแบบสอบถามท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  
2. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย ออกเก็บข้อมลูจริง 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ (Editing) ของการตอบแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้

จากกลุม่ตวัอยา่ง 
4. ลงรหัส (Coding) ของแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อย 

ตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ในแบบลงรหสัส าหรับประมวลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 



  161 

5. ท าการวิ เคราะห์ ข้อมูล (Processing) โดยการน าข้อมูล ท่ี มีการลงรหัส
เรียบร้อยแล้วไปบนัทึกในคอมพิวเตอร์ และท าการวิเคราะห์ โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ (Level 
of Significant) ท่ีระดบั 0.05  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

1.1 ก า รแ จ ก แ จ งค วาม ถ่ี  (Frequency) แ สด งผ ล เป็ น ค่ า ส ถิ ติ ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลและพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั 

1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
หรือ S.D.) ในการวิเคราะห์ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการบริการ และแนวโน้มการใช้บริการ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Analysis) เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิาน ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง และประเภทของท่ีพกัท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมใน
การเข้าใช้บริการท่ีพกัแตกตา่งกนั โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบมดีงันี้ 

1. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศ แตกต่างกัน พฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั โดยสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ คา่สถิตทีิ (t-test) 

2. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอายุ แตกต่างกัน พฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก แตกต่างกัน โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) 

3. นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีสถานะ แตกตา่งกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก แตกต่างกัน โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) 

4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน  พฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก แตกต่างกัน โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA)  

5. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้ แตกต่างกัน  พฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพัก แตกต่างกัน โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA)  
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6. นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีภูมิล าเนา แตกต่างกัน พฤติกรรมในการเข้า
ใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA)  

7. นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกตา่งกนั  พฤติกรรม
ในการเข้าใช้บริการท่ีพกั แตกตา่งกนั โดยสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ สถิตวิิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way ANOVA)  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการขาย ด้านบุ
คลลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัในถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยสถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบคือ สถิตวิิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสุขมุวิท22และสุขมุวิท24
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพกัถนนสุขมุวิท22และสุขุมวิท

24ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง กรณีศกึษา: ถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 มี
ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติพิรรณนา 
ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิภาค จ านวนผู้ ร่วม
เดนิทาง และประเภทของท่ีพกั 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.50 และเป็นเพศชายจ านวน 186 คน คดิเป็นรอยละ 46.50 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีจ านวน 232 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.75 และชว่งอาย ุ40 ปีขึน้ไป มีจ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 20.25 
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สถานะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานะโสด มีจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.00  และสถานะสมรส มีจ านวน 156 คน คดิเป็นร้อยละ 39.00  

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีจ านวน 175 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคืออาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีจ านวน 83 
คิดเป็นร้อยละ20.75 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ
นิสิต/นกัศกึษา มีจ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ16.50 

รายได้ต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง US 
$1,001-2,000 มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
US $1,000 มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนระหว่าง US $2,001-
3,000 มีจ านวน 85 คน คดิเป็นร้อยละ 21.25 

ภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัในภูมิภาคเอเชีย มีจ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือผู้ ท่ีอาศยัในภูมิภาคยโุรป มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.25 และผู้ ท่ีอาศยัในภมูิภาคอเมริกา มีจ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 21.00 

จ านวนผู้ร่วมเดนิทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดนิทางเป็นกลุ่ม มีจ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมาคือเดินทางสองคน มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 และเดนิทางคนเดียว มีจ านวน 87 คน คดิเป็นร้อยละ 21.75 

ประเภทของที่พัก ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท่ีพักประเภทโรงแรม 
ระดบั 1-3 ดาว มีจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาคือผู้ ท่ีเลือกท่ีพกัประเภทโฮสเทล 
มีจ านวน 108 คน คดิเป็นร้อยละ 27.00 และผู้ ท่ีเลือกท่ีพกัประเภทเกสต์เฮ้าส์ มีจ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.25 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการบริการ 
ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ  

ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการบริการของธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์/บริการ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.72 

เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ห้องพกัมี
ความสะดวกสบายเหมาะแก่การพักผ่อน เช่น มีเตียงขนาดใหญ่ ห้องน า้กว้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.83 รองลงมาคือ ท่ีพกัมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีในกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ  ห้องพกัมี
พืน้ท่ีและขนาดท่ีเหมาะสม สามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ และประเภทห้องพกัมีให้เลือก
หลากหลาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.76, 2.70 และ 2.60 ตามล าดบั โดยมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 
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ด้านราคา 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการบริการของธุรกิจด้านราคา อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.94 

เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีการ
ก าหนดราคาห้องพัก และค่าบริการต่างๆอย่างชัดเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 รองลงมาคือ 
ห้องพัก/ท่ีพัก มีราคาเหมาะสมมากกว่าเม่ือเทียบกับท่ีพักอ่ืนในบริเวณเดียวกัน และอัตราค่า
ห้องพกัมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.93 และ 2.92 ตามล าดบั โดย
มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 

ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย/สถานท่ี 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการบริการของธุรกิจด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย/สถานท่ี อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.86  
เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบวา่  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ดีมาก ได้แก่ การเดินทางไปท่ีพกัมีความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และมีระดบัความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี ได้แก่ สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัอยูใ่กล้แหล่งทอ่งเท่ียว แหล่งช้อปปิง้ สถานท่ีตัง้ของ
ท่ีพักอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด โรงพยาบาล และระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น และมีป้าย
บอกทางและปา้ยแสดงท่ีตัง้ของท่ีพกัชดัเจน มองเห็นและเป็นท่ีสงัเกตง่าย มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.91, 
2.73 และ 2.56 ตามล าดบั 

ด้านสง่เสริมการขาย 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการบริการของธุรกิจด้านสง่เสริมการขาย อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.65  
เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบวา่  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ดี ได้แก่ มีโปรโมชัน่/สว่นลดในการให้บริการ และมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีนา่สนใจและจดจ า
ได้ง่ายผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.79 และ 2.67 ตามล าดับ และมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับไม่ดี ได้แก่ มีของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียวหรือผู้ ใช้บริการ เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.48 

ด้านบคุคลากร 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการบริการของธุรกิจด้านบคุคลากร อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.99  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ พนกังาน
สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เป็นต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13 
รองลงมาคือ พนกังานให้บริการด้วยความยิม้แย้ม สภุาพ และเป็นมิตร พนกังานให้การช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี เช่น บอกเส้นทางการท่องเท่ียว และพนกังานมีความกระตือรือร้น/ให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.09, 2.91 และ 2.84 ตามล าดบั โดยมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการบริการของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.13  
เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบวา่  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ดีมาก ได้แก่ มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกสว่นกลางท่ีเพียงพอ เชน่ สญัญาณ Wi-Fi ท่ีจอด
รถ ท่ีพักรับรองแขกส่วนกลาง และท่ีพักมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด  ระบบ
ปอ้งกนัอคัคีภยั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ 3.27 ตามล าดบั และมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดี ได้แก่ ท่ีพกัมีบรรยากาศเหมาะแก่การพกัผ่อน และห้องพกัมีการตกแตง่อย่างสวยงาม ทนัสมยั 
และสะอาด มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07 และ 2.88 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการบริการของธุรกิจด้านกระบวนการ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.17  
เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบวา่  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ดีมาก ได้แก่ ขัน้ตอนในการเช็คอิน - เช็คเอ้าท์มีความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 และมีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ได้แก่ มีระบบการช าระคา่บริการหลายช่องทาง เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
การโอนเงินผ่านธนาคาร มีแม่บ้านเข้าท าความสะอาดภายในห้องพกัทกุวนั และมีระบบการส ารอง
ท่ีพกัหลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์ อีเมลล์ เป็นต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22, 3.17 และ 
2.96 ตามล าดบั  

ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจใน พืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษาบริเวณสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสงูและดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.73  
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เม่ือพิจารณาเป็นรายเป็นรายข้อแล้ว พบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  ธุรกิจท่ีพัก
บริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 โดยระดบัความคิดเห็นในระดบัดี รองลงมาคือ ความพึง
พอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.47 โดยมี
ความพงึพอใจในระดบัต ่า 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติเิชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1  นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
ภูมิล าเนา จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง และประเภทของท่ีพักท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้
บริการท่ีพกัแตกตา่งกนั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้าน
จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1.1 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ 
แตกตา่งกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน แตกต่างกัน 
จึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณ
ถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบ ริเวณ ท่ีพัก ท่ี ดี ท่ี สุด เม่ื อจ า เป็น ต้องเข้ามาพัก ท่ี
กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.2 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ในขณะท่ี
นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่าย
ในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.3 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานะ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก 
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แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานะ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกั
ตอ่คืน ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ี
พักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพ แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็น
บริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ี
พกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพกั ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.5 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก  แตกต่างกัน จึง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
เข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จา่ยในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านธุรกิจ
ท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.6 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก 
แตกตา่งกัน จึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา แตกตา่งกนั มี
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกั
ต่อคืน ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั  และด้าน
ธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกั
ท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.7 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมี
จ านวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง 
ทางด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้



  168 

บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั และ
ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุุมวิท22 และสุขมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้า
มาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.8 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเลือก
ประเภทท่ีพกั แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน 
ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพัก แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีเลือกประเภทท่ีพกั แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านจ านวนคืน
ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ี
พัก และด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือ
จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั จงึไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมตฐิานที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจท่ีพกัย่านธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วย
ตนเอง กรณีศกึษา สขุมุวิท22และสขุมุวิท24 ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา 
ด้านกระบวนการด้านการบริการ มีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพัก ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ในขณะท่ีปัจจัย
สว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการด้านการ
บริการ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่อคืน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการด้านการบริการ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อที่  2.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้าน
กระบวนการด้านการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้
บริการท่ีพัก ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ในขณะท่ีปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการท่ีพกั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2.4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ด้าน
กระบวนการด้านการบริการ มีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพึงพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีปัจจยัสว่นประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไมมี่ผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านความพงึพอใจโดยรวม
จากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  2.5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพัก ด้านธุรกิจท่ีพักบริเวณถนน
สขุมุวิท22 และสขุุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  ในขณะท่ีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ  ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการขาย ด้าน
บคุลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการด้านการบริการ ไม่มีผลตอ่พฤตกิรรมการ
ใช้บริการธุรกิจท่ีพกั ด้านธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  3.1 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สุขุมวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ด้านค่าใช้จ่ายต่อคืนในการเข้าพัก 
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และด้านจ านวนครัง้ในการเข้าพัก มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ด้านการใช้บริการท่ีพกัในอนาคต ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐานข้อที่  3.2 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุุมวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ ด้าน
จ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการ ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั และเป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ
เม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ด้าน
การเข้าใช้บริการซ า้ของธุรกิจท่ีพกักรณีราคาเพิ่มขึน้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  3.3 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุมุวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการ
เข้าพกั และเป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั มีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ด้านการแนะน าธุรกิจท่ีพกัแก่บุคคลอ่ืน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  3.4 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพักถนนสุขุมวิท22และ
สขุุมวิท24ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง ด้านจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ ด้าน
คา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน ด้านความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั และเป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดี
ท่ีสดุเม่ือจ าเป็นต้องเข้าพกั มีผลตอ่แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 
ด้านแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในอนาคต ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการท่ีพักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24ของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง กรณีศกึษา: ถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 สามารถ
สรุปประเดน็ส าคญัได้ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์สมมตฐิานข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ รายได้ตอ่เดือน และประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม

ในการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24  แตกตา่งกนั ดงันี ้
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพตา่งกัน มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนนสุขุมวิท

22และสุขุมวิท24  แตกต่างกัน โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
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จะมีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพัก และคิดว่าท่ีพัก
บริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ี
กรุงเทพมหานคร มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และข้าราชการ หรือ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ เน่ืองมาจากในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความต้องการในการ
บริการท่ีต่างกันออกไป อันเกิดจากแนวคิด หรือลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดาลีซะห์ ดะยี (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพฑรูย์ ไกรพรศกัดิ์ (อ้างถึงใน จิราทศัน์ รัตนมณีฉัตรและ
คณะ 2553) พบว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวตะวนัออกกลางท่ีส าคญัคือกลุ่มนกัธุรกิจและผู้ ท่ีร ่ารวย ซึ่งจะ
เน้นซือ้สินค้าและบริการชัน้สงู 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ตา่งกนั มีพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนนสขุุมวิท
22และสขุุมวิท24  แตกต่างกัน ในด้านจ านวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมจาก
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ น้อยกว่า US $1,000 มีจ านวน
ครัง้ในการเข้าใช้บริการท่ีพกัมากกว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ US $1,001-2,000 และ US $2,001-
3,000 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศวิพร ชศูร (2558) ศกึษาศกึษาแนวทางการพฒันาการบริการ
ของธุรกิจท่ีพกัและร้านอาหารย่านถนนข้าวสาร พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า 
2,000 ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา มีการเข้าใช้บริการท่ีพกั มากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 2,000 ดอล
ล่าห์สหรัฐอเมริกาขึน้ไป ในขณะท่ี นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ น้อยกว่า US $1,000 และ มีรายได้
เท่ากับ US $1,001-2,000 มีความพึงพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก
มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เท่ากับ US $2,001-3,000 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ อรสา 
อจัฉริยสกุลชยั (2558) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีใช้บริการ ณิชาวิลล์  รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีรายได้ตา่งกนั มีความพงึพอใจจากการเข้าใช้บริการท่ีพกัโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

นกัท่องเท่ียวท่ีเข้าใช้บริการในประเภทท่ีพักท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ
ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืนท่ีแตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าใช้บริการโรงแรมระดบั 1 – 
3 ดาว จะมีค่าใช้จ่ายต่อคืนในการเข้าพกั มากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีเข้าพกัโฮสเทล หรือ เกสต์ เฮ้าส์ 
ในขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวท่ีเลือกประเภทท่ีพกัโรงแรม ระดบั 1 – 3 ดาว มีพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
จ านวนครัง้ มากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีเลือกประเภทท่ีพกัแบบโฮสเทล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
นาตยา เจริญผล (2555) ศึกษาบัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพักของ
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นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตใินอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเปรียบเทียบระหวา่งนกัท่องเท่ียว
ชาวยุโรปและชาวเอเชีย พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกท่ีพกัประเภทโรงแรม มากกว่าท่ีพกั
ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยอมท่ีจะเพิ่มจ านวนคา่ใช้จ่ายเพ่ือแลกกบัความคุ้มคา่และ
ความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ 

ผลการวิเคราะห์สมมตฐิานปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ปัจจยัด้านกระบวนการด้านการบริการ มีผลตอ่พฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนน

สขุมุวิท22และสุขมุวิท24 มากท่ีสดุ โดยมีความสมัพนัธ์ตอ่จ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ จ านวนครัง้ท่ี
เข้าใช้บริการ และเป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร อัน
เน่ืองมาจากความหลากหลายในชอ่งทางการจองท่ีพกั ชอ่งทางการช าระเงิน และยงัขัน้ตอนในการ
เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดาลีซะห์ ดะยี (2557) ศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
นักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีพัก ทางด้านกระบวนการสูงสุด ซึ่ง
นกัทอ่งเท่ียวให้ความส าคญักบัความรวดเร็วและความถกูต้องในการให้บริการ  

ปัจจยัด้านราคา มีผลตอ่พฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท
24 รองลงมา โดยมีความสมัพนัธ์ต่อจ านวนคืนท่ีเข้าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าพกัต่อคืน 
อนัเน่ืองมาจากมีการก าหนดราคาห้องพกัและคา่บริการตา่งๆอย่างชดัเจน อตัราคา่ห้องมีให้เลือก
หลากหลายตามความต้องการ และมีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับท่ีพักอ่ืนๆ ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์และสอดคล้องตรงกับความต้องการในด้านราคาของนักท่องเท่ียว และส่งผลต่อ
จ านวนคืนในการเข้าพัก กล่าวคือ ม่ือราคามีความสมเหตุสมผล มีการก าหนดราคาชัดเจน 
นักท่องเท่ียวจึงสามารถเข้าพักได้ในจ านวนคืนท่ีมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร ชูศร 
(2558) ศกึษาแนวทางการพฒันาการบริการของธุรกิจท่ีพกัและร้านอาหารยา่นถนนข้าวสาร พบว่า 
ปัจจยัด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ
ด้านจ านวนคืนในการเข้าพัก เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีพักท่ีมีราคาสมเหตุสมผล
เพ่ือเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย อีกทัง้ความหลากหลายในด้านราคาสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนกัทอ่งเท่ียวได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการท่ีพักถนน
สขุมุวิท22และสขุมุวิท24 รองลงมา โดยมีความสมัพนัธ์ตอ่ด้านคา่ใช้จ่ายในการเข้าพกัตอ่คืน และ
เป็นบริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากท่ีพักบริเวณถนน
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สุขุมวิท 22 และ สุขุมวิท 24 มีการเดินทางท่ีสะดวกสบาย มีสถานท่ีตัง้อยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว 
แหล่งช้อปปิง้ แหล่งชุมชน อีกทัง้ยงัมีป้ายบอกทางและป้ายแสดงท่ีตัง้อย่างชดัเจน ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของอรสา อจัฉริยสกลุชยั (2558) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลกูค้าท่ีใช้บริการ ณิชาวิลล์ รีสอร์ท จงัหวดัประจวบคีรขนัธ์ 
พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
เข้าใช้บริการ และเม่ือตวัแปรทัง้สองเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสมัพนัธ์กนั ก็จะส่งผลต่อความ
พงึพอใจท่ีเพิ่มขึน้ การยอมรับวา่เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุและสง่ผลให้เกิดการกลบัมาใช้บริการซ า้   

ผลการวิเคราะห์สมมตฐิานพฤตกิรรมมีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการ 
พฤตกิรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 ในด้านความพงึพอใจ

โดยรวมจากการใช้บริการ และความคิดท่ีว่าท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 เป็น
บริเวณท่ีพักท่ีดีท่ีสุดเม่ือจ าเป็นต้องเข้ามาพักท่ีกรุงเทพมหานคร ได้มีผลต่อแนวโน้มการเข้าใช้
บริการท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 24 ในอนาคต กลา่วคือ เม่ือผู้ เข้าใช้บริการมีความ
พึงพอใจโดยรวมจากการเข้าใช้บริการท่ีพกั และยงัคิดว่าท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 
24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ ก็จะส่งผลตอ่ประสบการณ์เชิงบวกของผู้ ใช้บริการ ซึง่มีผลตอ่แนวโน้ม
การเข้าใช้บริการท่ีพักบริเวณถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 ในอนาคต ทัง้ในแง่การกลับมาใช้
บริการซ า้ในกรณีท่ีราคาเพิ่มขึน้ การบอกตอ่และแนะน าท่ีพกับริเวณนีแ้ก่ผู้ อ่ืน และแนวโน้มเชิงบวก
ในการเข้าใช้บริการท่ีพกับริเวณนีอี้กด้วย 

พฤตกิรรมการเข้าใช้บริการท่ีพกัถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24 ในด้านคา่ใช้จา่ย ได้มี
ผลตอ่แนวโน้มการเข้าใช้บริการท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 24 ในอนาคต ในด้านการ
เข้าใช้บริการท่ีพกัในบริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 24 ตอ่ไปในอนาคต และแนวโน้มการเข้า
ใช้บริการท่ีพกัในอนาคต คือ เม่ือผู้ ใช้บริการเห็นว่าค่าใช้จ่ายสมเหตสุมผลและอยู่ในอตัราท่ีรับได้ 
พงึพอใจ และมีความยินดีท่ีจะจา่ย ก็จะสง่ผลตอ่การเลือกใช้บริการท่ีพกัในบริเวณนีใ้นอนาคตด้วย
เชน่กนั 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากการศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัยา่นธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24  โดย
อ้างอิงจากผลการทดสอบสมมติฐานทางผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ เพ่ือ
น าไปวางแผนหรือสร้างกลยทุธ์ทางการบริการ อีกทัง้ยงัสามารถน ามาปรับปรุงและพฒันาธุรกิจให้
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มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งและก้าวหน้าต่อไป ดังนัน้ทางผู้ ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ดงันี ้

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสูงสุด 3 ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และ ปัจจัยด้านบุคคลากร ดังนัน้ผู้ ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ก็จะเป็นการเพิ่มยอดการเข้าใช้บริการท่ีพักอย่างมาก 
ดงันัน้ควรมีช่องทางการจองและช าระคา่บริการท่ีหลากหลาย ง่ายและสะดวก อีกทัง้กระบวนการ
ในการเข้าพักต้องมีความรวดเร็ว มีการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
ทนัท่วงที นอกจากนีบ้ริเวณท่ีพกัต้องมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางเพียงพอกับ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาใช้บริการท่ีพัก อีกทัง้ยังต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดียิ่งขึน้ 
สุดท้ายควรมีการฝึกอบรมทางด้านภาษาและการบริการ เพ่ือให้พนักงานสามารถส่ือสารกับ
นกัท่องเท่ียวได้อย่างเข้าคล่องแล่ว ให้บริการด้วยความยิม้แย้ม สุภาพ และเป็นมิตร เพ่ือเป็นการ
สร้างความประทบัใจและความพงึพอใจในการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั 

2. ในขณะเดียวกัน ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการเข้าใช้บริการต ่าท่ีสดุ 3 ปัจจยัแรก 
คือ การส่งเส ริมการขาย, การบริการ และ ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานท่ี  ดังนัน้
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวเป็นอย่างมากด้วยเชน่กนั เพราะหากมีการเพิ่ม
การรับรู้คณุคา่ของปัจจยัเหลา่นีจ้ากผู้ ใช้บริการได้ ก็จะสง่ผลให้มีการเข้าพกัและเข้าใช้บริการท่ีเพิ่ม
สงูขึน้จากเดมิ โดยวิธีการคือผู้ประกอบการควรมีการจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขาย โดยอาจจะมีการ
ร่วมรายการส่งเสริมการขายกบัช่องทางการจองท่ีพกัออนไลน์ตา่งๆ และควรมีการปรับปรุงห้องพกั
อยู่เสมอเพ่ือให้ห้องพกัดสูวยงามเหมาะแก่การเข้าพกั ทัง้นีค้วรมีการค านึงถึงขนาดของห้องและ
ราคาของห้องพกัเพ่ือให้สอดคล้องกันและสมเหตสุมผลด้วย สุดท้ายท่ีตัง้ควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
หรือแหล่งการค้าท่ีน่าสนใจ มีการเดินทางเข้าออกท่ีสะดวก ปลอดภัยทัง้ในเวลากลางวันและ
กลางคืน ท่ีจะสามารถใช้เป็นจดุขายในการดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ 

3. จากการทดสอบสมมตฐิานท่ีท าให้ทราบว่า เม่ือพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั
ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ท่ีคิดวา่ท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท 22 และสขุมุวิท 24 เป็นบริเวณท่ีพกั
ท่ีดีท่ีสุดเพิ่มขึน้ จะท าให้แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพักเพิ่มขึน้นัน้ ทางผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญัโดยการสร้างการรับรู้คณุค่าและประสบการณ์อนัดีจากการเข้าพัก ทัง้ในแง่การเพิ่ม
บริการ ความสะดวกสบายในการเดินทาง หรือการสร้างเง่ือนไขต่างๆในการส่งเสริมการขาย 
เพ่ือให้ผู้ เข้าใช้บริการเช่ือว่าท่ีพกับริเวณนีเ้ป็นท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุ และจะนึกถึงท่ีพกับริเวณนีเ้ป็นบริเวณ
แรกหากมีโอกาสต้องเข้าพกัท่ีกรุงเทพมหานคร ก็จะท าให้อตัราการเข้าใช้บริการเพิ่มขึน้ในท่ีสดุ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีมุ้่งเน้นแคท่ี่พกัประเภทโรงแรมระดบั 1 – 3 ดาว, โฮสเทล และ 

เกสต์เฮ้าส์ ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาเพิ่มเติมในท่ีพกัประเภทอ่ืน เช่น โรงแรมระดบั 4 
– 5 ดาว หรือ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

2. เน่ืองจากในงานวิจยัฉบบันีเ้ป็นการศกึษากรณีศกึษาของบริเวณ ถนนสขุมุวิท22 และ
สุขุมวิท24 เท่านัน้ ดังนัน้ในงานวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในบริเวณท่ีพักท่ีเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวส าคญัในจงัหวดัอ่ืนๆท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตินิยมไปท่องเท่ียว เช่น จงัหวดัภูเก็ต หรือ
เชียงใหม ่เป็นต้น 

3. ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรจะมีการศึกษาถึงปัจจัยภายนอกท่ีผู้ ประกอบการไม่
สามารถควบคมุได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม เป็นต้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง พฤตกิรรมการใช้บริการธุรกจิที่พักย่านธุรกจิในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่เดนิทางด้วยตนเอง กรณีศึกษา: ถนนสุขุมวิท22 

และสุขุมวิท24 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัยา่นธุรกิจ

ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดนิทางด้วยตนเอง กรณีศกึษา: ถนน

สขุมุวิท22และสขุมุวิท24 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาธุรกิจบริการเพ่ือตอบสนอง

ตอ่ผู้ใช้บริการ และเป็นข้อมลูตอ่ผู้ ท่ีสนใจท าธุรกิจ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านสว่นประสมทางการบริการของธุรกิจ 

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัถนนสขุมุวิท22 และ

สขุมุวิท24 ของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางด้วยตนเอง 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัของ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

ค าถามคัดกรอง 

1. ทา่นเคยใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22และ24มาก่อนหรือไม่ 

 (    )  1. เคย   (    )  2. ไมเ่คย (จบแบบสอบถาม) 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง (  ) หน้าค าตอบท่ีตรงกับข้อมูลท่ีเป็นจริง
ของท่านมากที่สุด 

1. เพศ 

 (    )  1. ชาย   (    )  2. หญิง 

2. อาย ุ

 (    )  1. 20 – 29 ปี  (    )  2. 30 – 39 ปี  

 (    )  4. 40 – 49 ปี  (    )  3. 50 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

 (    )  1. โสด   (    )  2. สมรส   

(    )  3. หยา่ร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 

4. อาชีพ 

(    )  1. นิสิต / นกัศกึษา  (    )  2. เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั / อาชีพ

อิสระ 

(    )  3. พนกังานบริษัทเอกชน   (    )  4. ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

(    )  5. เกษียณ / ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ 

5. รายได้ตอ่เดือน 

(     )  1. น้อยกวา่ US $1,000  (     )   2. US $1,001-2,000  

(     )  3. US $2,001-3,000  (     )   4. US $3,001-4,000  

(     )  5. มากกว่า US $4,001 
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6. ภมูิล าเนา (ภมูิภาค) 

(     )  1. เอเชีย   (     )   2. อเมริกา   (     )  3. ยโุรป 

  (     )   4. ออสเตรเลีย  (     )  5. แอฟริกา 

7. จ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง 

(     )  1. เดนิทางคนเดียว  (     )   2. เดนิทางสองคน 

(     )  3. เดนิทางเป็นกลุม่   

8. ประเภทของท่ีพกัท่ีใช้บริการในยา่นถนนสขุมุวิท22และสขุมุวิท24เป็นประจ า 

(     )  1. โรงแรม ระดบั 1-3 ดาว  (     )   2. โฮสเทล    

(     )  3. เกสต์เฮ้าส์    

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการของธุรกิจ 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับระดับความคิดเหน็
ของท่านมากที่สุด เก่ียวกับที่พักในถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 ที่ท่านเคยใช้บริการ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ด้านบริการ/ผลิตภัณฑ์ (Product) 

1.1 ท่ีพกัมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีใน
กลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

    

1.2 ประเภทห้องพกัมีให้เลือกหลากหลาย         

1.3 ห้องพกัมีพืน้ท่ีและขนาดท่ีเหมาะสม 
สามารถวางกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ได้ 

        

1.4 ห้องพกัมีความสะดวกสบายเหมาะแก่
การพกัผอ่น เชน่ มีเตียงขนาดใหญ่ ห้องน า้
กว้าง 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

2. ด้านราคา (Price) 

2.1 มีการก าหนดราคาห้องพกั และ
คา่บริการตา่งๆอยา่งชดัเจน 

        

2.2 อตัราคา่ห้องพกัมีให้เลือกหลากหลาย
ตามความต้องการ 

        

2.3 ห้องพกั/ท่ีพกั มีราคาเหมาะสมมากกวา่
เม่ือเทียบกบัท่ีพกัอ่ืนในบริเวณเดียวกนั 

        

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย / สถานท่ี (Place) 

3.1 การเดนิทางไปท่ีพกัมีความสะดวกสบาย         

3.2 สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัอยูใ่กล้แหลง่
ทอ่งเท่ียว แหลง่ช้อปปิง้ 

        

3.3 สถานท่ีตัง้ของท่ีพกัอยูใ่กล้แหลง่ชมุชน 
เชน่ ตลาด โรงพยาบาล และระบบขนสง่
สาธารณะ เป็นต้น 

        

3.4 มีปา้ยบอกทางและปา้ยแสดงท่ีตัง้ของท่ี
พกัชดัเจน มองเห็นและเป็นท่ีสงัเกตง่าย 

    

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

4.1 มีโปรโมชัน่/ส่วนลดในการให้บริการ          

4.2 มีของท่ีระลกึส าหรับนกัทอ่งเท่ียวหรือ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความประทบัใจ 
 

        

4.3 มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีนา่สนใจ
และจดจ าได้ง่ายผ่านส่ือออนไลน์ตา่งๆ 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

5. ด้านบุคลากร (People) 

5.1 พนกังานมีความกระตือรือร้น/ให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว 

        

5.2 พนกังานสามารถส่ือสาร
ภาษาตา่งประเทศได้ เชน่ ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน เป็นต้น 

        

5.3 พนกังานให้บริการด้วยความยิม้แย้ม 
สภุาพ และเป็นมิตร 

        

5.4 พนกังานให้การชว่ยเหลือเป็นอยา่งดี 
เชน่ บอกเส้นทางการทอ่งเท่ียว 

        

6. ด้านสิ่งแวดล้อม (Physical Evidence) 

6.1 ท่ีพกัมีบรรยากาศเหมาะแก่การพกัผ่อน     

6.2 ท่ีพกัมีระบบรักษาความปลอดภยั เชน่ 
กล้องวงจรปิด ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

        

6.3 มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
สว่นกลางท่ีเพียงพอ เชน่ สญัญาณ Wi-Fi ท่ี
จอดรถ ท่ีพกัรับรองแขกสว่นกลาง 

        

6.4 ห้องพกัมีการตกแตง่อยา่งสวยงาม 
ทนัสมยั และสะอาด 

    

7. ด้านกระบวนการ (Process) 

7.1 มีระบบการส ารองท่ีพกัหลายชอ่งทาง 
เชน่ อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์ อีเมลล์ เป็นต้น 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการบริการ
ของธุรกิจ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

7.2 มีระบบการช าระคา่บริการหลาย
ชอ่งทาง เชน่ เงินสด บตัรเครดติ การโอนเงิน
ผา่นธนาคาร 

        

7.3 ขัน้ตอนในการเช็คอิน - เช็คเอ้าท์มีความ
รวดเร็ว 

        

7.4 มีแมบ้่านเข้าท าความสะอาดภายใน
ห้องพกัทกุวนั 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักถนนสุขุมวิท22 และ
สุขุมวิท24 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนิทางด้วยตนเอง 

ค าชีแ้จง โปรดเตมิข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด หรือใส่เคร่ืองหมาย 

ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับระดับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

1. ในการเข้าพกัแตล่ะครัง้ ส่วนใหญ่ทา่นมกัเข้าใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท

24เป็นจ านวน………….คืน 

2. คา่ใช้จา่ยทัง้หมด (คา่ห้องพกั และ คา่บริการอ่ืนๆ) ท่ีเกิดขึน้ในการเข้าใช้บริการท่ีพกัในถนน

สขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 ตอ่คืน เป็นจ านวนเงิน………………..USD 

3. ทา่น(เคย)ใช้บริการท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นครัง้ท่ี…………………. 

4. ทา่นรู้สกึพงึพอใจโดยรวมจากการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่ีพกั 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง _____ : _____ : _____ : _____ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

        4          3          2         1 

5. ทา่นคิดว่าธุรกิจท่ีพกับริเวณถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เป็นบริเวณท่ีพกัท่ีดีท่ีสดุเม่ือ

จ าเป็นต้องเข้ามาพกัท่ีกรุงเทพมหานคร 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง _____ : _____ : _____ : _____ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

        4          3          2         1 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักถนนสุขุมวิท
22 และสุขุมวิท24 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับระดับความคิดเหน็
ของท่านมากที่สุด 

1. ท่านจะใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 ในอนาคตอีกหรือไม่ 

ใช้แนน่อน _____ : _____ : _____ : _____ ไมใ่ช้แนน่อน 

        4          3          2         1 

2. ถ้าหากราคาการใช้บริการธุรกิจท่ีพกั/ห้องพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 เพิ่มขึน้ ทา่นจะ

ยงัคงใช้บริการหรือไม่ 

ใช้แนน่อน _____ : _____ : _____ : _____ ไมใ่ช้แนน่อน 

        4          3          2         1 

3. ทา่นจะแนะน าธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 แก่บคุคลอ่ืนท่ีทา่นรู้จกัหรือไม่ 

แนะน าแนน่อน _____ : _____ : _____ : _____ ไมแ่นะน าแนน่อน 

        4          3          2         1 

4. แนวโน้มการใช้บริการธุรกิจท่ีพกัในถนนสขุมุวิท22 และสขุมุวิท24 

เพิ่มขึน้อยา่งแนน่อน  _____ : _____ : _____ : _____ ลดลงอยา่งแนน่อน 

           4          3          2         1 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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Questionnaire 
Topic: Free Independent Foreign Tourists’ Service Usage Behaviors for 

Accommodation Businesses in Bangkok Metropolis Business Area: A Case 
Study of Sukhumvit 22 and 24 Area. 

Explanation This questionnaire has been prepared to engage in research of Free 

Independent Foreign Tourists’ Service Usage Behaviors for Accommodation Businesses 

in Bangkok Metropolis Business Area: A Case Study of Sukhumvit 22 and 24 Area. This 

questionnaire is divided into 4 parts. Please kindly answer all questions as accurately as 

possible. 

Part 1 Personal Information 

Part 2 Marketing Mixes Factors on Services (7Ps)  

Part 3 Free Independent Foreign Tourists’ Service Usage Behaviors for 

Accommodation Businesses in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 Area 

Part 4 Foreigner Tourists’ Attitude and Behavior Trend towards Service Usage of 

Accommodation Service 

Screening Question 

1. Have you ever been using the accomadation service in sukhumvit 22 and sukhumvit 

24 area? 

 (    )  1. Yes   (    )  2. No. (Thank you) 
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Part 1 Personal Data  

Explanation Please mark  into the box (  ) on any choice relevant to you most. 

1. Gender 

 (    )  1. Male   (    )  2. Female 

2. Age 

 (    )  1. 20 – 29 years  (    )  2. 30 – 39 years   

 (    )  4. 40 – 49 years  (    )  3. More than 50 years  

3. Marital Status 

 (    )  1. Single   (    )  2. Married  

(    )  3. Divorced / Widow 

4. Occupation 

(    )  1. Student  (    )  2. Business Owner 

(    )  3. Private Company Employee  (    )  4. Government officer / State 

Enterprises 

(    )  5. Retired / Unemployment 

5. Monthly Income 

(     )  1. Less than US $1,000  (     )   2. US $1,001-2,000  

(     )  3. US $2,001-3,000  (     )   4. US $3,001-4,000  

(     )  5. More than US $4,001 
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6. Continent of Hometown 

(     )  1. Asia   (     )   2. America   (     )  3. Europe

  (     )   4. Australia  (     )  5. Africa 

7. No. of Occupancy 

(     )  1. Alone    (     )   2. Couple 

(     )  3. Group   

8. Please indicate your accommodation in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 area 

(     )  1. Hotel rate 1-3 star  (     )   2. Hostel    

(     )  3. Guest House    

Part 2 Marketing Mixes Factors on Services (7Ps) 

Explanation Please mark  into the box (  ) on any choice relevant to your opinion 
most relation to accommodation service in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 area. 

Marketing Mixes Factors  
on Services (7Ps) 

Level of Agreement 

Strongly 
Agree 

Agree Disagree 
Strongly 
Disagree 

1. Product / Service 

1.1 Reputation and well-known of the 
hotel/accommodation among 
foreigner 

    

1.2 Many types of room         

1.3 Size and space of room are 
suitable ex. space for luggage  

        

1.4 Comfortable of the room  
ex. big bed, large bathroom 
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Marketing Mixes Factors  
on Services (7Ps) 

Level of Agreement 

Strongly 
Agree 

Agree Disagree 
Strongly 
Disagree 

2. Price 

2.1 Room’s price and service fee are 
showed clearly. 

        

2.2 Many types of room’s rate         

2.3 Room’s price is suitable when 
compared with another hotel 

        

3. Place 

3.1 Hotel is located in convenient 
location. 

        

3.2 Hotel is close to tourist attraction 
and shopping area.  

        

3.3 Hotel is close to community area 
ex. market, hospital, and public 
transportation  

        

3.4 Signpost of the hotel is located 
clearly and easy to observe. 

    

4. Promotion 

4.1 There is a promotion/discount for 
reservation in hotel. 

        

4.2 There is an impressive giveaway 
for tourists and visitors in hotel. 

        

4.3 There is an online advertisement 
which are interesting and easy to 
memorize. 
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Marketing Mixes Factors  
on Services (7Ps) 

Level of Agreement 

Strongly 
Agree 

Agree Disagree 
Strongly 
Disagree 

5. People 

5.1 Staff are motivate and 
enthusiastic in work. 
 

        

5.2 Staff can communicate in foreign 
language such as English or Chinese. 
 

        

5.3 Staff has a good service mind, 
polite and friendly. 

        

5.4 Staff can give an information and 
advice to tourists or visitors. 

        

6. Physical Evidence 

6.1 The Atmosphere of the hotel is 
suitable to stay. 

    

6.2 There are safe and security 
system ex. CCTV, Fire Prevention 
System. 

        

6.3 There are facilities in the hotel ex. 
Wi-Fi, parking area, and lounge. 

        

6.4 The room’s decoration are 
modern and clean. 

    

7. Process 

7.1 Multi-channels for room booking 
ex. internet, phone, email. 
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Marketing Mixes Factors  
on Services (7Ps) 

Level of Agreement 

Strongly 
Agree 

Agree Disagree 
Strongly 
Disagree 

7.2 Multi-channel for payment ex. 
cash, credit card, transfer. 

        

7.3 The check-in and check-out 
process are convenience. 

        

7.4 There is a cleaning service 
provided every day in the period of 
stay. 

        

 

 



  196 

Part 3 Free Independent Foreign Tourists’ Service Usage Behaviors for Accommodation 
Businesses in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 Area 

Explanation Please mark  into the box (  ) on any choice relevant to your opinion 
most. 

1. Average number of night when using the accommodation service at Sukhumvit 22 

and Sukhumvit 24 is ………………..night(s).  

2. Total expenses per night in a trip (Room and Other Service Charges) which you 

spend is ………………… USD. 

3. How many times have you used the accommodation service at Sukhumvit 22 and 

Sukhumvit 24. ……………time(s) 

4. Overall, you are satisfied the services and facilities of the accommodation you 

choose. 

Strongly Agree _____ : _____ : _____ : _____ Strongly Disagree 

        4          3          2         1 

5. The location of Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 is the best location to stay.  

Strongly Agree _____ : _____ : _____ : _____ Strongly Disagree 

        4          3          2         1 
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Part 4 Foreigner Tourists’ Attitude and Behavior Trend towards Service Usage of 
Accommodation Service 

Explanation Please mark  into the box (  ) on any choice relevant to your opinion 
most. 

1. How likely are you to use the accommodation service in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 

24 again in the future? 

Extremely likely _____ : _____ : _____ : _____ Not at all likely 

        4          3          2         1 

2. If the total expenses of using the accommodation service in Sukhumvit 22 and 

Sukhumvit 24 was increased, will you still choose to stay at Sukhumvit 22 and Sukhumvit 

24 or not. 

Absolutely Would _____ : _____ : _____ : _____ Absolutely not 

            4          3          2         1 

3. You would recommend accommodation at Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24 to family, 

friend or colleague. 

Absolutely Would _____ : _____ : _____ : _____ Absolutely not 

            4          3          2         1 

4. Trend of using the accommodation service in Sukhumvit 22 and Sukhumvit 24. 

Extremely increase _____ : _____ : _____ : _____ Extremely decrease 

         4          3          2         1 

 
 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ณิชารีย์ สลัเลขวิทย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 01 เมษายน 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศธุรกิจ จาก

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
พ.ศ. 2562 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ จาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 3550 ถ.เพชรบรีุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   
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