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บทคัดย3อ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคq 1)เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักทzอง เท่ียวท่ี

ใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 2)เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ี

พักแบบโฮสเทลในประเทศไทยจำแนกตามป�จจัยสzวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาป�จจัยสzวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตzอกระบวนการตัดสินใจของนักทzอง เที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย กลุzมตัวอยzาง

ตัวอยzางในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทzองเที่ยวในประเทศไทยที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทล ซึ่งไมzสามารถรู@

จำนวน ประชากรที่แนzนอน  ผู@วิจัยจึงได@ใช@วิธีการสุzมตัวอยzางแบบไมzอาศัยความนzาจะเป�น โดยการสุzม

ตัวอยzางแบบสะดวก (Convenient Sampling) ขนาดของกลุzมตัวอยzางจึงได@ จากสูตรการคำนวณกลุzม

ตัวอยzางแบบไมzทราบจำนวนประชากร โดยสามารถทราบจำนวน ของแบบสอบถามได@จากการเป�ดตารางหา

ขนาดกลุzมตัวอยzางของ Yamane (1973) เพื่อกำหนดจำนวนกลุzมตัวอยzางเพื่อใช@ในการศึกษา ซึ่งการเป�ด

ตารางหาขนาดของกลุzมตัวอยzาง จะเป�ดตารางที่คzาความ คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได@ที่ 0.05 หรือคิดเป�นคzา

ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเป�ดตารางขนาดกลุ zมตัวอยzางของ 

Yamane (1973) ได@ขนาดของกลุzมตัวอยzางท้ังหมด จำนวน 400 คน   สถิติท่ีใช@วิเคราะหqเชิงพรรณนาได@แกz 

คzาความ ถี่ คzาร@อยละ คzาเฉลี่ย คzาสzวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบคzาที (t-test) และวิเคราะหqความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) หากพบความแตกตzางจะทำไปเปรียบเทียบเป�นรายคูz โดยใช@วิธีของ  

LSD และใช@สถิติการลดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

 ผลการวิจัยพบวzา นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทยท่ีมี เพศ อายุ 

สถานภาพ และรายได@ เฉลี่ยตzางกันทำให@กระบวนการตดัสินใจเลือกท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทยตzางกัน  

สzวนป�จจัยด@านสzวนประสมทางการตลาด ด@านราคา ด@านการสzงเสริมการตลาด ด@านการจัดจำหนzาย มีผลตzอ
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กระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล โดยด@านผลติภัณฑqไมzมีผลตzอการ

ตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการห@องพักแบบโฮสเทล 

 

Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study of the processing of decisions making 

of the travelers who will choose to use the hostel in Thailand 2) to study of the processing 

of decisions making of the travelers who will choose to use the hostel in Thailand separated 

by sex, age, marital status , income per month 3)  to study marketing mix affecting to the 

processing of decisions making of the travelers who will choose to use the hostel in Thailand. 

The simple group of this study is the travelers in Thailand the simple population in unknow. 

The Convenient Sampling was used to be a tool of collecting the simple group data. The 

sample size being couched at the reliability level of 95 percent. The size of the sample was 

determined by how extrapolation from Yamene table (1973) which therefore projected a 

reliability level of 95 percent with a margin of error of 5 percent from 400 simple population. 

Using techniques of descriptive statistics, the data were analyzed in terms of frequency, 

percentage, mean and standard deviation. For testing purposes, the techniques of t-test and 

one-way analysis of variance (ANOVA) were also employed. In case of it’s had statistical 

significant different testing a pair of variables by LDS was used to test hypothesis for each 

pair in order to see which pair are different and Multiple Regression.  

The results of hypothesis show that the traveler who choose to use the hostel in 

Thailand with factor sex, age, marital status, income per month was different making the 

decision of the traveler who choose to use the hostel in Thailand was different. Moreover, 

marketing mix included price promotion and place except product affect to the decision of 

the traveler who choose to use the hostel in Thailand. 

 
บทนำ 

 การทzองเที่ยวถือเป�นอุตสาหกรรมหลักในหลายๆประเทศ เชzนเดียวกับในประเทศไทยจากสถิติ

พบวzาใน พ.ศ 2558 มีนักทzองเที่ยวเดินทางเข@ามามาในประเทศไทยเกือบ 30 ล@านคนและยังสร@างรายได@

ให@กับประเทศถึง 2.33 ล@าน ๆบาท สzงผลให@เกิดธุรกิจเพื ่อรอง รับนักทzองเที่ยวขึ้นมาอยzางหลากหลาย 

โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก เป�นธุรกิจเกิดขึ้น มาอยzางหลากหลายเพื่อรองรับลูกค@าที่เข@ามาใช@บริการ 

หลากหลายประเภท อาทิ ท่ีพักแบบ โรงแรม รีสอรqท โมเทล เกสตqเอาสq โฮสเทล เป�นต@น มีอัตราการขยายตวั

อยzางตzอ เน่ือง ซ่ึงแตzละชนิดก็จะมีกลุzมลูกค@าท่ีเข@าใช@บริการแตกตzางกันไป แตzในงานวิจัยน้ีผู@วิจัยต@องการท่ีจะ

วิจัยเกี่ยวกับกลุzมลูกค@าที่นิยมเดินทางคนเดียว ด@วยกระเป�าใบเดียวที่เรียกวzานักทzองเที่ยวแบบ แบกแพค

เกอรq (Back Packer) 
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 จากสถิติที่เกิดขึ้นในป�จจุบันมีนักทzองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแบบคนเดียวในประเทศไทยเป�นมี

จำนวนมากขึ้นทุกป� โดยเวปไซดqอโกด@า (Agoda) ซ่ึงเป�นเวปไซดqตัวแทนจำหนzายท่ีพักอันดับหน่ึงของโลกได@

ระบุวzา กรุงเทพเป�นจุหมายยอดนิยมอันดับ 1 สำหรับนักเดินทางคนเดียวชาวเอเชียและเป�นอันดับ 6 ของนัก

เดินทางชาวประวันตก  

 ด@วยเหตุน้ีทำให@ธุรกิจท่ีพักแบบโฮสเทล (Hotel) คือ ท่ีพักท่ีมีการขายแบบเป�นเตียง โดยต@องอาศัย

อยูzรzวมกับบุคคลอื่น ได@มีอัตราการเติบโตขึ้นอยzางรวดเร็ว เพราะเป�นธุรกิจที่ไมzต@องใช@เงินลงทุนสูง ทางผู@

ลงทุนยังสามารถออกแบบโฮสเทล (Hostel)ได@ตามท่ีต@องการ ซ่ึงสอดคล@องกับเทรนดqการทzองเท่ียวคนเดียว 

(Solo Traveling) ท่ีได@รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยzางตzอเน่ืองตั้งแตzป� 2558 โดยเฉพาะนักทzองเท่ียวในกลุzม อายุ 

18-30 ป� ซ่ึงมีเหตุผลหลักคือ เร่ืองราคา ต@องการพบปะเพ่ือนใหมzและแลกเปลีย่นประสบการณqการทzองเท่ียว

กับนักทzองเท่ียวด@วยกัน 

 สzงผลให@ธุรกิจนี้แนวโน@มในอนาคตจะมีการแขzงขันรุนแรงขึ้น ทำให@ธุรกิจโฮสเทลในป�จจุบันมีการ

ปรับปรุง เปลี่ยนเปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบบริการให@มีความเข@าใจในตัวนักทzองเที่ยวให@มากที่สุด 

กzอให@เกิดความพึงพอใจและมีการบอกตzอหรือใช@บริการซ้ำ 

  

 ดังน้ันผู@วิจัยถึงได@ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ด@าน

ประชากรศาสตรq และสzวนผสมทางการตลาด ของนักทzองเท่ียวท่ีมีผลตzอการเลือกใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล 

 

วัตถุประสงค_การวิจัย 

  1.  เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

 2.  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย

โดยจำแนกตามป�จจัยสzวนบุคคล 

  3.  เพ่ือศึกษาป�จจัยสzวนประสมทางการการตลาดท่ีมีผลตzอกระบวนการตัดสนิใจของนักทzองเท่ียวท่ี

ใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

           1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตของการศึกษาครั ้งนี ้  จะศึกษากระบวนการตัดสินใจของ

นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

 2. ขอบเขตของกลุzมตัวอยzาง ประชากรท่ีใช@ในการวิจัยคร้ังน้ี ไมzทราบจำนวนประชากรท่ีแนzนอน ท่ี

ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย การกำหนดกลุzมตัวอยzางจึงต@องกำหนด โดยการเป�ดตารางหา

ขนาดกลุzมตัวอยzางของ Yamane ซ่ึงผู@วิจัยได@กำหนดคzาความคลาดเคลื่อนของการสุzมตัวอยzางท่ียอมรับได@ท่ี 

0.05 จึงทำให@มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเป�ดตารางที่ระดับความเชื่อมั่น พบวzาจำนวน กลุzม

ตัวอยzางท่ีได@มำจำนวนเทzากับ 400 คน 

 3.  ขอบเขตเครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัย การวิจัยครั ้งนี ้ใช@เครื ่องมือในการเก็บข@อมูลวิจัย คือ

แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย  
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ตัวแปรที่ใช9ในการศึกษา 

 1.   ตัวแปรอิสระ ได@แกz ประกอบด@วย ป�จจัยสzวนบุคล ได@แกz เพศ อายุ สถานภาพ รายได@ สzวน

ประสมทางการตลาด ได@แกz ผลิตภัณฑq ราคา การสzงเสริมการขาย การจัดจำหนzาย 

  2.   ตัวแปรตาม ได@แกz กระบวนการตัดสินใจของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทล ใน

ประเทศไทย ประกอบด@วย การรับรู@ถึงป�ญหา การแสวงหาข@อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

ประโยชน_ที่คาดว3าจะได9รับ 

 1.  เพ่ือให@ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลใน

ประเทศไทย 

  2.  เพ่ือให@ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลใน

ประเทศไทยจำแนกตามป�จจัยสzวนบุคคล 

  3.  เพ่ือให@ทราบถึงป�จจัยสzวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตzอกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียว

ท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข@อง ผู@วิจัยได@ทำการสืบค@นจากเอกสารทางวิชากรและ

งานวิจัย โดยแบzงเน้ือหาของบทดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู9บริโภค 

1. การรับรู9ถึงปpญหา  

 MarKetting (2018) พฤติกรรมหรือกระบวนการซื้อของผู @บริโภคจะมีกระบวน การ เป�นอันดัน

ขั้นตอนชัดเจน ซ่ึงมีความจำเป�นทราบถึงกระบวนการขายน้ันๆ เพราะจะสามารถสร@างเป�นกลยุทธqการตลาด

ให@ตรงกับพฤติกรรมของผู @บริโภคได@ โดยกระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู@บริโภค (Consumer Decision 

Process) คือ มีความต@องการหรือการรับรู@ถึงป�ญหา (Need or Problem Recognition)  ผู@บริโภคต@องมี

ความต@องการ ทุกครั้งเสมอ เมื่อเกิดความต@องการแสดงวzาผู@บริโภคเกิดป�ญหาขึ้น ขั้นตอนน้ี เป�นขั้นตอนท่ี

สำคัญท่ีสุด ถ@าไมzมีขั้นตอนน้ีเกิดขึ้นกับลูกค@า ก็จะไมzเกิดการซ้ือสินค@าแนzนอน 

2. การแสวงหาข9อมูล  

 Marketting (2018) กล zาวว zา ค @นหาข @อม ูล ( Information Searching) เป �นข ั ้นท ี ่สองของ

กระบวนการตัดสินใจของผู@บริโภค ผู@บริโภคจะค@นหาข@อมูลวzาสินค@าเป�นอยzางไรแก@ ไขป�ญหาหรือตอบโจทยq

ได@ไหม เม่ือมีความต@องการ หรือป�ญหาแล@ว ผู@บริโภคจะทำการหาค@นหาข@อมูล ตอบโจทยqหรือแก@ป�ญหาให@กับ

เขาได@จริงหรือไมz โดยข@อมูลท่ีผู@บริโภคสzวนใหญzหาได@น้ันมีด@วยกันอยูz 2 ทาง คือ แหลzงข@อมูลจากภายใน เชzน 

ประสบการณq ความรู@ ครอบครัว เพ่ือน แหลzงข@อมูลจากภายนอก เชzน สื่อโฆษณา คนขาย 
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3. การประเมินทางเลือก  

 Marketingthai (2014) ระบุวzา ขั้นตอนท่ี คือ การประเมินทางเลือกหลังจากได@ข@อมูล ผู@บริโภคจะ

ประเมินข@อมูลตzาง ๆ มาใช@ประกอบในการระบุทางเลือกตzางๆได@แล@ว สินค@าหรือบริการเหลzาน้ัน เพ่ือจะนำ

ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงมาใช@ในการตัดสินใจซ้ือสินค@า 

4. การตัดสินใจซ้ือ 

 Marketingthai (2014) ระบุวzา ขั้นตอนท่ี 4 คือ การตัดสินใจเมื่อผู@บริโภคหรือผู@ซื้อสามารถระบุ

ทางเลือกและประเมินผลทางเลือกได@เหมาะสมแล@ว ผู@บริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค@าหรือบริการท่ี ต@องการจาก

การเลือกท่ีได@ประเมินแล@ววzาเหมาะสมท่ีสุดการตดัสนิ ใจซ้ือสินค@าหรือบริการ ผู@บริโภคจะพิจารณาจากป�จจัย

ตzาง ๆ เชzน ราคา การขนสzง บริการท่ีได@รับ เป�นต@น 

5. ด9านพฤตกิรรมภายหลังการซ้ือ 

 คอตเลอรq Kotler (2003) ระบุวzา พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ คือ เป�นการแสดงความคิดเห็น 

หลังจากผู@บริโภคตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจใช@สินค@าเหลzานั้นแล@ว ถ@าผู@บริโภคพอใจแสดงวzาสินค@าที่ลูกค@า

นำไปใช@นั้นสามารถแก@ไขป�ญหาเหลzานั้นของลูกค@าได@ โดยออกมาไปความรู@สึก พอใจ หรือ ไมzพอใจ  แตzถ@า

เกิดสินค@าท่ีใช@งานไปแล@ว หรือบริโภคไปแล@วน้ันไมzสามารถตอบโจทยqความต@องการของลูกค@าได@ ลูกค@ารู@สึก

ผิดหวัง เกิดความไมzพอใจ ถ@าเกิดลูกค@ามีความคาดหวังแตzกลับไมzสามารถทำให@ลูกค@าพอใจได@ ลูกค@าจะเกิด

ความไมzพอใจมากท่ีสุด หรืออาจจะไมzมีการซ้ือซ้ำอีกคร้ังเลยก็ได@ 

 Marketingthai (2014) กลzาววzา ขั้นตอนท่ี 5 เป�นขั้นตอนสุดท@ายหลังจากการซ้ือ คือ กระบวนการ

การตัดสินใจซ้ือ ตอนท่ีผู@บริโภคจะพิจารณาจากการท่ีซ้ือสินค@าหรือบริการไปแล@ววzาสินค@าหรือบริโภคท่ีซ้ือไป

น้ันมีการติดตัดสินใจซ้ือท่ีถูกต@องหรือไมz โดยพิจารณาจากประโยชนqท่ีได@รับจากการใช@สินค@าหรือบริการตาม

ตรงความต@องการหรือไมz 

2.  แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร_ 

 1. เพศ คือ ลักษณะที่บzงบอกความแตกตzางด@านกายภาพของ ผู@หญิงและผู@ชาย และยังสะท@อนให@

เห็นความแตกตzางด@าน ทัศนะคติ ความคิด รสนิยม ความชอบ การตัดสินใจ ที่แตกตzางกัน ซึ่งมีผลตzอการ

รับรู@ท่ีตzางกัน นำไปสูzการตัดสินใจในการท่ีแตกตzางกัน 

 2. อายุ คือ ความคิด พฤติกรรม การมองโลกท่ีแตกตzางกัน ในกลุzมคนท่ีอายุน@อยมักจะมองโลกใน

แงzดี แตzในกลุzมคนท่ีอายุเยอะจะมีลักษณะมองโลกในแงzร@ายกวzา รอบคอบ มีความอนุรักษqนิยม ระมัดระวัง 

มากกวzา สรุปได@วzาเม่ืออายุเพ่ิมขึ้นสzงผลให@การตัดสินใจซ้ือเปลี่ยนไป 

 3. สถานภาพ คือ ถิ่นกำเนิด ภูมิลำเนา เชื้อชาติ รายได@ ฐานะทางสังคม และสถานภาพสมรส 

สถานภาพทางการเมือง อาชีพ การศึกษา บิดามารดา เป�นต@น 

 4. รายได@ คือ สิ่งท่ีกำหนดอำนาจซ้ือ สถานะทางเศรษฐกิจ ประกอบ ด@วย รายได@ท่ีสามารถใช@จzาย

ได@ การออม ทรัพยqสิน หน้ีสิน ความสามารถในการกู@ยืม 

3.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส3วนประสมทางการตลาด 

 1.  ด9านผลิตภัณฑ_  
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    ดร.ฟ�ลิปป¦ คอตเลอรq (Kotler, 2000 p. 394) ปรมาจารยqทางการตลาดให@ความ หมายของ

ผลิตภัณฑqวzา "ผลิตภัณฑq หมายถึงอะไรก็ได@ท่ีสามารถนำเสนอขายสูzตลาด เพ่ือตอบสนองความต@องการของ

ผู@บริโภค" เม่ือศึกษาแนวคิดทางการตลาด พบวzาการตอบ สนองความต@องการผู@บริโภค รวมท้ังความพึงพอใจ 

ของผู@บริโภคที่มีตzอผลิตภัณฑqทั้งทาง ด@านกายภาพ (ตัวผลิตภัณฑq) จิตวิทยา (ความเชื่อมั่น, ภาพลักษณq 

ผลิตภัณฑq ฯลฯ) และสังคมวิทยา (การเป�นสzวนหน่ึงของสังคม ฯลฯ) ท่ีผู@บริโภคได@รับหลังการบริโภค 

ผลิตภัณฑq 
 2.  ราคา 

      ป�ยภา แดงเดช (2014) กลzาววzา ราคา หมายถึง จำนวนเงินที่ใช@แลกเปลี่ยนเพื่อให@ได@มาซ่ึง

ผลิตภัณฑq (สินค@าและ/หรือบริการ)โดยผู@ซ้ือและผู@ขายตกลงกัน  

 3.  การจัดจำหน3าย 

      Marketingthai (2010) ให@ความหมายครอบคลุมในเร่ือง การนำสินค@าจากผู@ผลิตไปถึงมือ

ผู@บริโภค การควบคุมปริมาณสินค@า การขนสzง การติดตzอสื่อสาร จนกระท่ังเร่ืองประเภทของร@านจำนวนของ

ร@าน โกดงั การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินค@า ชzองทางการจัดจำหนzายต@องคำนึงถงึ (1)  การ

เข@าถงึ เชzน การใช@สื่อ การกระจายสินค@าไปหาลูกค@าให@ตรงตามพฤติกรรม ลักษณะนิสัยความต@องการ ฯลฯ 

(2)  ขายสินค@าได@ จะเกิดหลงัจากท่ีเราสามารถเข@าถงึลูกค@าได@แล@ว  

(3)  รักษาไว@ คือ สร@างความสัมพันธqให@เกิดการซ้ือขายตzอเน่ือง เพ่ือให@ลูกค@าอยูzกับเราตลอดไป  

 4.   การส3งเสริมการขาย 

       Thbusinessinfo (2015) Promotion หมายถึง กิจกรรมการสzงเสริมการขาย ที่ใช@กระตุ@น

ความสนใจของผู@บริโภคให@สนใจสินค@าหรือบริการมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการสzง เสริมการขายมีหลายรปูแบบ 

เชzน การโฆษณาผzานสื่อตzาง ๆ การจัดแสดงสินค@าหรือบริ การ ให@ทดลองใช@สินค@าหรือบริการ ให@สzวนลด 

บริการกzอนและหลังการขาย รับประ กันสินค@า ฯลฯ ซ่ึงแตzละกิจกรรมมีวัตถุประสงคqและมีวิธีการท่ีตzางกัน 

ธุรกิจควรมีการวาง แผน หรือวิเคราะหqและจัดสรรงบประมาณอยzางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให@ผลลัพธqด@านการ

สzงเสริมการตลาดออกมาบรรลุเปªาหมายสูงสุด และสามารถทำกำไรกับมาให@กับผู@ประกอบการ หรือเจ@าของ

ธุรกิจ  

สมมติฐานการวิจัย 

         จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข@อง ทำให@ผู@วิจัยน้ันสามารถกำหนด

กรอบแนวคิดในการทำวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลใน

ประเทศไทย ซึ่งทำให@ทราบถึงตัวแปลอิสระ เพื่อนำมาใช@ในการศึกษาค@นคว@าวิจัยในครั้งนี้ และเพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการทดสอบผู@วิจัยจึงกำหนดสมมติฐานเป�นแนวทางในการเริ ่มดำเนินการวิจัยให@มีการ

สอดคล@องกับการวิเคราะหqโดยมีรายละเอียดการตั้งสมมติฐานดังตzอไปน้ี 

          สมมติฐานการวิจัยที่ 1 นักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ท่ี

มี อายุ เพศ รายได@ สถานภาพ แตกตzางกัน ทำให@กระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ี

พักแบบโฮสเทลในประเทศไทยแตกตzางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ป�จจัยสzวนประสมทางการตลาด ประกอบด@วย ผลิตภัณฑq ราคา 

การจำหนzาย การสzงเสริมการขาย  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้เป�นการวิจัยที่เรียกวzา การวิจัยแบบไมzทดลอง (Non-Experimental 

Design) น้ันคือ การวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพแวดล@อมท่ีเป�นอยูzจริงตามธรรมชาติ โดยผู@วิจัยไมzได@ทำการ

เปลี่ยนแปลงสร@างหรือควบคุมสิ่งใดท่ีกzอให@เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล@อมน้ันๆ เพ่ือดำเนินการศึกษาสิ่ง

ที ่เกิดขึ ้นจริงตามธรรมชาติของการกระทำดังกลzาว ซึ ่งเป�นการวิจัยภาคสนามแบบตัดขวาง คือ การ

ดำเนินการเก็บข@อมูลในชzวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว แล@วนำข@อมูลน้ันมาวิเคราะหq โดยการเก็บ

ข@อมูลจะใช@เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อเก็บข@อมูลแล@วจึงทำการวิเคราะหq

ข@อมูลด@วยวิธีการวิเคราะหqทางสถิต ิ

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ เป�น นักทzองเที ่ยวในประเทศไทย ซึ ่งไมzสามารถรู @จำนวน 

ประชากรที่แนzนอนชัด  ผู@วิจัยจึงได@ใช@วิธีการสุzมตัวอยzางแบบไมzอาศัยความนzาจะเป�น โดยการสุzมตัวอยzาง

แบบสะดวก (Convenient Sampling) ขนาดของกลุzมตัวอยzางจึงได@ จากสูตรการคำนวณกลุzมตัวอยzางแบบ

ไมzทราบจำนวนประชากร โดยสามารถทราบจำนวน ของแบบสอบถามได@จากการเป�ดตารางหาขนาดกลุzม

ตัวอยzางของ Yamane (1973) เพื่อกำหนดจำนวนกลุzมตัวอยzางเพื่อใช@ในการศึกษา ซึ่งการเป�ดตารางหา

ขนาดของกลุzมตัวอยzาง จะเป�ดตารางที่คzาความคลาดเคลื ่อนที ่ยอมรับได@ที ่ 0.05 หรือคิดเป�นคzาความ

เคลื่อนท่ี 5   ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยผลจากการเป�ดตารางขนาดกลุzมตัวอยzางของ Yamane (1973) 

ได@ขนาดของกลุzมตัวอยzางท้ังหมด จำนวน 400 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใช@ในการวิจัย ประกอบด@วย 

 1.  แบบสอบถามคำถามปลายเป�ดและป�ด โดยมีรายละเอียดประกอบด@วย  

      1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากร เป�นคำถามที่เกี่ยวข@องป�จจัยสzวนบุคคล ได@แกz 

เพศ อายุ สถานภาพ รายได@ ลักษณะของคำถามเป�นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) กำหนดให@ผู@ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ 

1.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับป�จจัยด@านสzวนประสมทางการตลาด เป�นคำถามที่เกี่ยวข@องกับ

ป�จจัยด@านสzวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด@วย ด@านผลิตภัณฑq ด@านราคา ด@านการจัดจำหนzาย และ

ด@านการสzงเสริมการตลาด มีจำนวนข@อคาถามทั้งหมด 12 ข@อ ประกอบด@วยคำถามในลักษณะประเมินคzา

ความสาคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)  

       1.3  แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการของนักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล

ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด@วย ด@านการรับรู@ป�ญหา ด@านการแสวงหาข@อมูล ด@านการประเมินทางเลือก ด@าน

การตัดสินใจซ้ือ และด@านพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีจำนวนข@อคาถามท้ังหมด 16 ข@อ ประกอบด@วยคำถามใน

ลักษณะประเมินคzาความสำคญั 5 ระดับ (Rating Scale)  

        1.4  แบบสอบถามท่ีเกี ่ยวข@องกับแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของ

นักทzองเท่ียวท่ีเข@ามาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย จำนวนข@อคำถาม 1 ข@อ ประกอบด@วยคำถาม

ในลักษณะคำถามปลายเป�ด เพ่ือให@ผู@ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
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  นำแบบสอบถามท่ีผzานการตรวจสอบความสมบูรณq มาวิเคราะหqข@อมูลด@วยโปรแกรมสถิติ สถิติท่ีใช@

ในการวิเคราะหqเชิงพรรณนาได@แกz คzาความถี่ คzาร@อยละ คzาเฉลี่ย และคzาสzวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบด@วย

สมมติฐานด@วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว LSD และใช@สถิติการถอถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหqกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศ

ไทย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูzในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายด@านพบวzา กระบวนการตัดสินใจ

ของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล อยูzในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับได@แกz ด@านพฤติกรรมหลัง

การซ้ือ ด@านการประเมินทางเลือก ด@านการตัดสินใจซ้ือ ด@านการรับรู@ป�ญหาและความต@องการ และสุดท@าย

ด@านการแสวงหาความรู@ 

          2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเที่ยวที ่ใช@บริการที ่พักแบบโฮสเทลใน

ประเทศไทย จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ รายได@ สามารถสรุปการวิจัยได@คือ  นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ี

พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได@ตzางกัน ทำให@กระบวนการตัดสินใจ 

โดยรวมตzางกัน  

 3. ผลการวิเคราะหqส zวนประสมทางการตลาดที ่ม ีผลกระทบตzอกระบวนการตัดสินใจของ

นักทzองเท่ียวท่ีมาใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย สามารถสรุปการวิจัยได@ดังน้ี 

3.1 สzวนประสมทางการตลาด ด@านราคา ด@านการจัดจำหนzาย ด@านการสzงเสริม

การตลาด มีผลตzอกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

                  3.2 สzวนประสมทางการตลาด ด@านผลิตภัณฑq ไมzมีผลตzอกระบวนการตัดสินใจของ

นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงคqได@ดังน้ี 

1. ผลจากการวิจัยกระบวนการตัดสินใจของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศ

ไทย โดยภาพรวมอยูzในระดับเห็นด@วยมากท่ีสุด  

1.1 ด@านการรับรู@ถึงความต@องการหรือป�ญหา ของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบ

โฮสเทลในประเทศไทย อยูzในระดับความเห็นด@วยมากท่ีสุด โดยนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลใน

ประเทศไทย โดยเลือกท่ีพักแบบโฮสเทลเม่ือเกิดแรงจูงใจภายใน เชzนความชองของตัวทzานเองซ่ึงสอดคล@อง

กับแนวคิดของ Marketing thai (2014) ระบุวzา กระบวนการการตัดสินใจซื้อ Buying Decision Process 

คือ การรับรู@ถึงป�ญหา ค@นหาความต@องการ ผู@บริโภคจะถูกกระตุ@นให@เกิดความต@องการซึ่งสิ่งที่กระตุ@นทำให@

ผู@บริโภคเกิดความต@องการมีทั้งป�จจัยที่เกิดจากภายในตัวผู@บริโภคเอง  แรงจูงใจหรือแรงกระตุ@นที่มีสzวนใน

การผลักดันให@เกิดความต@องการจนกระทั่งเกิดความตัดสินใจซื้อสินค@าในที่สุดซึ่งกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

สินค@าของผู@บริโภค และสอดคล@องกับแนวคิดของ Kotler (2000) กลzาววzา การที่ผู@บริโภคทำการตัดสินใจ

ประกอบด@วยป�จจัยภายใน ได@แกz การจูงใจ การรับรู@ การเรียนรู@ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู@บริโภคซึ่งจะ

สะท@อนถึงความต@องการ ความตระหนักในการท่ี มีสินค@าให@เลือกหลากหลาย  
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1.2 ด@านการแสวงข@อมูล ของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศ

ไทย ในระดับความเห็นด@วยมากท่ีสุด โดยนักทzองเท่ียวจะค@นหาข@อมูลท่ีพักแบบโฮสเทลจากแหลzงข@อมูลภาย

เชzน จากโฆษณา ตนขาย สอดคล@องกับ บทความทางสื่อออนไลนq MarGetting, (2018) กลzาววzา ค@นหา

ข@อมูล (Information Searching) เป�นขั้นที่สองของกระบวนการตัดสินใจของผู@บริโภค ผู@บริโภคจะค@นหา

ข@อมูลวzาสินค@าเป�นอยzางไร แก@ไขป�ญหาหรือตอบโจทยqได@ไหม เม่ือมีความต@องการ หรือป�ญหาแล@ว ผู@บริโภค

จะทำการหาค@นหาข@อมูล ตอบโจทยqหรือแก@ป�ญหาให@กับเขาได@จริงหรือไมz โดยข@อมูลท่ีผู@บริโภคสzวนใหญzหาได@

น้ันมีด@วยกันอยูz 2 ทาง คือ แหลzงข@อมูลจากภายใน เชzน ประสบการณq ความรู@ ครอบครัว เพ่ือน แหลzงข@อมูล

จากภายนอก เชzน สื่อโฆษณา คนขาย  

1.3 ด@านการประเมินทางเลือก ของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลใน

ประเทศไทยในระดับความเห็นด@วยมากท่ีสุด โดยนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทยใช@

ข@อมูลท้ังหมดเก่ียวกับโฮสเทลเป�นเกณฑqเพ่ือให@ประเมินกzอนตัดสินใจเลือก ซ่ึงสอดคล@องกับบทความทางสื่อ

ออนไลนq Free4marketingad (2554) กลzาววzา การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) เม่ือ

ผู@บริโภคได@รับข@อมูลตzางท่ีต@องการซ้ือมากเพียงพอแล@ว ผู@บริโภคจะใช@ข@อมูลท้ังหมดท่ีเรามี หรือท่ีเก่ียวข@องกัน 

กำหนดมาเป�นเกณฑqเพื่อใช@สำหรับประเมิน และจากเกณฑqที่กำหนดขึ้นนั้น จะชzวยให@ผู@บริโภคสามารถ

เปรียบเทียบ หรือประเมินทางเลือก จุดเดzน จุดด@อยของสินค@า ถ@าหากสินค@าใดไมzสามารถตอบโจทยqความ

ต@องการได@ก็จะตัดท้ิงไป   

1.4 ด@านการตัดสินใจซื้อ ของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศ

ไทย ในระดับเห็นด@วยมากท่ีสุด โดยนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทยตัดสินใจเลือกท่ี

พักแบบโฮสเทลจากแหลzงข@อมูลท้ังหมดท่ีมี ซ่ึงสอดคล@องกับ บทความทางสื่อออนไลนq MarGetting (2018) 

การซ้ือ (Purchase) เม่ือมีการหาค@นหาข@อมูลจากแหลzงตzาง ๆเรียบร@อยแล@ว ลูกค@าจะซ้ือสินค@าน้ัน ๆ  

1.5 ด@านการพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮส

เทลในประเทศไทย ในระดับเห็นด@วยมากท่ีสุด โดยนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย

หากใช@บริการท่ีพักแบบโอสเทลแล@วตอบสนองความต@องการจะแชรqประสบการณqด ีๆ บอกตzอ ซ่ึงสอดคล@อง

กับแนวคิดของ Kotler (2003) ระบุวzา พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ คือ เป�นการแสดงความคิดเห็น หลังจาก

ผู@บริโภคตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจใช@สินค@าเหลzานั้นแล@ว ถ@าผู@บริโภคพอใจแสดงวzาสินค@าท่ีลูกค@านำไปใช@น้ัน

สามารถแก@ไขป�ญหาเหลzาน้ันของลูกค@าได@ โดยออกมาไปความรู@สึก พอใจ หรือ ไมzพอใจ  แตzถ@าเกิดสินค@าท่ีใช@

งานไปแล@ว หรือบริโภคไปแล@วนั้นไมzสามารถตอบโจทยqความต@องการของลูกค@าได@ ลูกค@ารู@สึกผิดหวัง เกิด

ความไมzพอใจ ถ@าเกิดลูกค@ามีความคาดหวังแตzกลับไมzสามารถทำให@ลูกค@าพอใจได@ ลูกค@าจะเกิดความไมzพอใจ

มากท่ีสุด หรืออาจจะไมzมีการซ้ือซ้ำอีกคร้ังเลยก็ได@ 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย 

จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ รายได@ สามารถสรุปได@ดังน้ี 

       2.1 นักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ที่มีเพศตzางกัน ทำให@

การตัดสินใจใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลตzางกัน ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzาการท่ีนักทzองเท่ียวมีเพศท่ีตzางกันน้ัน

จะมีกระบวนการตัดสินใจ ด@านการรับรู@ถึงป�ญหา ด@านการแสวงหาข@อมูล ด@านการประเมินทางเลือก ตzางกัน 
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ซ่ึงสอดคล@องกับการวิจัยของ พรสุดา ปานเกษม (2557) ได@ศึกษาเร่ือง “ป�จจัยสzวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตzอกระบวนการเลือกใช@ศูนยqบริการยางรถยนตq : กรณีศึกษา ห@างหุ@นสzวนจำกัด สุชาดาการยาง” พบวzา 

ป�จจัยลักษณะประชากรศาสตรqด@านเพศท่ีแตกตzางกันมีผลตzอการตัดสินใจของนักทzอง เท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพัก

แบบโฮสเทล โดยมีนัย 0.05 และยังสอดคล@องกับ วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) ได@ศึกษาเรื่อง “ป�จจัยท่ี

สzงผลตzอการตัดสินใจเข@าพักห@องพักแบบท่ีมีคนท@องถิน่เป�นเจ@าของห@องพัก” กลzาววzา ป�จจัยประชากรศาสตรq

ด@านเพศท่ีแตกตzางกันสzงผลตzอการตัดสินใจเลือกใช@บริการห@องพักแบบท่ีมีคนท@องถิ่นเป�นเจ@าของท่ีแตกตzาง

กัน 

2.2 นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ท่ีมีอายุตzางกัน ทำให@

การตัดสินใจใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลตzางกัน ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzาการท่ีนักทzองเท่ียวมีอายุท่ีตzางกันน้ัน

จะมีกระบวนการตัดสินใจ ด@านการรับรู@ถึงป�ญหา ด@านการแสวงหาข@อมูล ด@านการประเมินทางเลือก ด@าน

การตัดสินใจซื้อ ด@านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ตzางกัน ซึ่งสอดคล@องกับงานวิจัยของ ละออทิพยq เกิดน@อย 

(2555) ได@ศึกษาเร่ือง “ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตzอการตัดสินใจซ้ือสินค@าจากร@านค@าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต อ.เมือง 

จ.เชียงราย” พบวzา ป�จจัยด@านอาย ุจะสzงผลตzอพฤติกรรมการซ้ือสินค@าของผู@บริโภคจากร@านค@าปลีก และเพ่ือ

ศึกษากับความสัมพันธqกับพฤติกรรมของผู@บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค@าจากร@านค@าปลีก ซ่ึงป�จจัยด@านอายุ 

ท่ีมีอิทธิพลตzอการตัดสินใจซ้ือสินค@าจากร@านค@าปลีกโดยรวม และยังสอดคล@องกับงานวิจัยของ นายขจรศักดิ์ 

ธีระทวีสุข (2558) ได@ศึกษาเร่ือง “ป�จจัยท่ีมีผลตzอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค@ารูปแบบดิจิทัลของประชากร

ในจังหวัดปทุมธานี” กลzาววzา ป�จจัยท่ีมีผลตzอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค@ารูปแบบดิจิทัล พบวzาป�จจัยด@าน

สzวนบุคคล ด@านอายุมีผลตzอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ตzางกัน โดยมีนัย 0.05 

          2.3 นักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ที่มีสถานภาพทาง

สังคมตzางกัน ทำให@การตัดสินใจใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลตzางกัน ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzาการท่ีนักทzองเท่ียว

มีสถานทางสังคมท่ีตzางกันน้ันจะมีกระบวนการตัดสินใจ ด@านการรับรู@ถึงป�ญหา ด@านการแสวงหาข@อมูล ด@าน

การประเมินทางเลือก ด@านการตัดสินใจซ้ือ ด@านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ตzางกัน ซ่ึงสอดคล@องกับงานวิจัย

ของ วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) ได@ศึกษาเรื่อง “ป�จจัยที่มีผลตzอการตัดสินใจเข@าพักห@องพักแบบที่มีคน

ท@องถิ่น” กลzาววzา ป�จจัยประชากรศาสตรqด@านสถานภาพสมรสท่ีแตกตzางกันสzงผลตzอการตัดสินใจใช@บริการ

ห@องพักท่ีมีคนท@องถิ่นเป�นเจ@าของท่ีแตกตzางกัน  

          2.4 นักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ที่มีรายได@ตzางกัน ทำ

ให@การตัดสินใจใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลตzางกัน ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzาการท่ีนัก ทzองเท่ียวมีรายได@ตzางกัน

นั้นจะมีกระบวนการ ตัดสินใจ ด@านการรับรู@ถึงป�ญหา ด@านการแสวงหาข@อมูล ด@านการประเมินทางเลือก 

ด@านการตัดสินใจซ้ือ ด@านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ตzางกัน ซ่ึงสอดคล@องกับ งานวิจัยของ วีระวุฒิ จงวัฒนม

นตรี (2558) ได@ศึกษาเร่ือง “ป�จจัยท่ีมีผลตzอการตัดสินใจเข@าพักห@องพักแบบท่ีมีคนท@องถิ่น” กลzาววzา ระดับ

รายได@ที่แตกตzางกันมีผลตzอการตัดสินใจเลือกใช@บริการห@องพักที่มีคนท@องถิ่นเป�นเจ@าของแตกตzางกันไมzมี

นัยสำคัญ และยังสอดคล@องกับ งานวิจัยของ จันทิมา รักม่ันเจริญ (2558) ได@ศึกษาเร่ือง “ป�จจัยท่ีผลตzอการ

ตัดสินใจในการเลือกใช@บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอรqทของนักทzองเที ่ยวชาวไทย ในเขตพื้นท่ี

เศรษฐกิจ อำเภอแมzสาย จังหวัดเชียงราย” กลzาววzา รายได@มีผลกระทบตzอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑqของบุคคล
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เชzนกัน เน่ืองจากเป�นสิ่ง ท่ีกำหนดอำนาจซ้ือ สถานะทางเศรษฐกิจ ประกอบด@วย รายได@ท่ีสามารถใช@จzายได@ 

การออม ทรัพยqสิน หนี ้สิน ความสามารถในการกู@ยืม ซึ ่งนักการตลาดต@องติดตามแนวโน@มด@านรายได@

ประชาชาติและอัตรา การออมของประชาชน รวมท้ังภาระเศรษฐกิจและแนวโน@มของอัตราดอกเบี้ยด@วย เพ่ือ

ทำการปรับปรุง ผลิตภัณฑqและกำหนดราคาผลิตภัณฑqใหมzให@สอดคล@องกับสภาพทางเศรษฐกิจของผู@บริโภค

ด@วย 

 3.  ศึกษาสzวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตzอกระบวนการตัดสินใจของนักทzอง      เท่ียวท่ีใช@บริการ

ท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย  

3.1 ส zวนประสมทางการตลาดด@านราคาม ีผลตzอกระบวนการตัดสินใจของ

นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzา นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล

ในประเทศไทยให@ความสำคัญด@านราคามากท่ีสุด โดยนักทzอง เท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศ

ไทยซ่ึงสอดคล@องกับบทความทางสื่อออนไลนqของ jiradabbc (2015) กลzาววzา ราคา (Price) คือ เป�นมูลคzา

ในการแลกเปลี่ยนซ้ือขายผลิตภัณฑq และเป�นสิ่งท่ีผู@บริโภคใช@พิจารณาประกอบการตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันการตั้ง

ราคาจึงควรให@อยูzบนความเหมาะสมกับตัวผลติภัณฑq ธุรกิจจึงต@องพิจารณาถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของราคา

ผลิตภัณฑqซ่ึงเป�นสิ่งท่ีสามารถควบคุมได@ และยังสอดคล@องกับบทความทางสื่อออนไลนqของ ป�ยภา แดงเดช 

(2014) ได@เขียนเกี่ยวกับทฤษฎีด@านราคา หมายถึง จำนวนเงินที่ใช@แลกเปลี่ยนเพื่อให@ได@มาซึ่งผลิตภัณฑq 

(สินค@าและ/หรือบริการ)โดยผู@ซ้ือและผู@ขายตกลงกัน  

3.2 สzวนประสมทางการตลาดด@านผลิตภัณฑqทีมีผลตzอกระบวนการตัดสินของ

นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzา นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล

ในประเทศไทยให@ความสำคัญด@านผลิตภัณฑqมากที ่สุดซึ ่งสอดคล@องกับ บทความทางสื่อออนไลนqของ 

jiradabbc (2015) กลzาววzา ผลิตภัณฑq (Product) เป�นสิ ่งที่ธุรกิจนำเสนอขายให@แกzผู @บริโภคหรือตลาด 

เพื่อให@เกิดความสนใจและต@องการเป�นเจ@าของที่จะนำมาใช@หรือบริโภค เพื่อสนองความต@องการและความ

จำเป�นให@ได@รับความพึงพอใจ ตัวผลิตภัณฑqจะประกอบด@วย รูปแบบ ลักษณะ สีสัน ตราสัญลักษณq ชื่อยี่ห@อ 

การให@บริการ และการรับประกัน ซ่ึงธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงได@อยูzเสมอ และสอดคล@องกับ Boone & 

Kurtz (1989) ป�จจัยด@านผลิตภัณฑq คือ ป�จจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได@ ท่ีกิจการจะต@องใช@ให@สอดคล@องกับ

ความต@องการของตลาดเปªาหมาย สzวนประสมทางการตลาดด@านผลิตภัณฑq จะต@องพัฒนาหรือปรับปรุงให@ดี

ขึ้นเพ่ือสนองความต@องการของลูกค@า ตลาด เปªาหมาย ให@ลูกค@าเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

3.3 สzวนประสมทางการตลาดด@านชzองทางจัดจำหนzายทีมีผลตzอกระบวน การตัดสิน

ของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzานัก ทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮส

เทลในประเทศไทยให@ความสำคัญด@านชzองทางการจำหนzายมากที่สุด ซึ่งสอดคล@องกับบทความทางสื่อ

ออนไลนqของ Jiradabbc (2015) กลzาววzา การจัดจำหนzาย (Place) เป�นการจัดจำหนzาย (Channel of 

Distribution) ท่ีประกอบด@วยสถาบันและกิจกรรมตzาง ๆ ท่ีจะนำผลิตภัณฑqออกสูzตลาดเปªาหมายท่ีกำ หนด

โดยผู@ประกอบการ ซึ่งถือวzาเป�นกิจกรรมที่ชzวยในการเคลื่อนย@ายกระจายตัวผลิต ภัณฑqจากผู@ผลิตไปสูz

ผู @บริโภค ธุรกิจสามารถเลือกสถานที ่หรือชzองทางการจำหนzายให@เหมาะสมกับกลุzมเปªาหมายได@ และ

สอดคล@องกับ บทความทางสื่อออนไลนqของ Thbusinessinfo (2015) กลzาววzา ชzองทางจัดจำหนzาย (Place) 
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หมายถึง ชzองทางการจำหนzายสินค@าหรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะนำสินค@าหรือบริการน้ันๆไปยังผู@บริโภคให@

ทันตzอความต@องการและเกิดคzาใช@จzายน@อยท่ีสุด 

3.4 สzวนประสมทางการตลาดด@านการสzงเสริมการขายทีมีผลตzอกระบวน การตัดสิน

ของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทล ซ่ึงผู@วิจัยมีความเห็นวzานักทzอง เท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮส

เทลในประเทศไทยให@ความสำคัญด@านการสzงเสริมการขายมากที่สุด ซึ ่งสอดคล@องกับบทความทางสื่อ

ออนไลนqของ jiradabbc (2015) กลzาววzา การสzงเสริมการตลาด (Promotion) เป�นกิจกรรมตzาง ๆ ท่ีชzวยใน

การจัดจำหนzายผลิตภณัฑq และเป�นการแจ@งให@ผู@บริโภคทราบวzามีผลิตภัณฑqออกจำหนzายในตลาด นอกจากน้ี

การสzงเสริมการตลาดยังทำหน@าที่ศึกษาวิจัยกระบวนการติดตzอสื่อสารให@เข@าใจถึงความ สัมพันธqระหวzาง

ผู@ผลิตกับผู@บริโภค เพื่อนำไปใช@ในการชักชวนผู@บริโภคให@ซื้อผลิตภัณฑq หรือเพื่อเตือนความทรงจำให@แกz

ผู@บริโภค โดยอาศัยเคร่ืองมือตzาง ๆ ได@แกz การโฆษณา การประชาสัมพันธq การสzงเสริมการขาย และการขาย

โดยใช@พนักงานขาย และสอดคล@องกับบทความทางสื่อออนไลนqของ Marketingthai (2010) การสzงเสริม

การตลาด หมายถึง เป�นสิ่งท่ีชzวยในการสzงเสริมให@การตลาดบรรลุเปªาหมาย ทำให@ลูกค@าเกิดความต@องการซ้ือ

สินค@า สนใจสินค@าของเรา ลูกค@าเปลี่ยนพฤติกรรมให@สอดคล@องกับสินค@าและรักษาไว@ไมzให@เปลี่ยนแปลง  

ปpจจัยด9านลักษณะส3วนบุคคล 

 ผลจากการวิจัยแสดงให@เห็นวzา นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย ท่ีมีป�จจัย

สzวนบุคคลตzางกัน ทำให@กระบวนการตัดสินใจของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย

ตzางกัน ดังน้ันนักการตลาด หรือผู@ประกอบธุรกิจโฮสเทล ให@พิจารณาในด@านเพศ อายุ สถานภาพ และรายได@ 

ของนักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทยเป�นประการสำคัญ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต3อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในป�จจัยอื ่น ๆที ่อาจสzงผลกระทบตzอกระบวนการตัดสินใจของ

นักทzองเท่ียวท่ีใช@บริการท่ีพักแบบโฮสเทลในประเทศไทย เชzน ป�จจัยด@านพฤติกรรมของผู@บริโภค ป�จจัยความ

พึงพอใจด@านบริการ เพื่อให@เข@าใจพฤติกรรมของนัก ทzองเที่ยวให@มากขึ้นเพื่อที่จะได@สามารถปรับปรุงและ

พัฒนาธุรกิจโอสเทลให@ตอบสนองความต@องนักทzองเท่ียวอยzางสูงสุด 

 2. การศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาเฉพาะนักทzองเที่ยวที่ใช@บริการที่พักแบบโฮสเทลในประเทศไทย

เทzาน้ัน ดังน้ันการวิจัยในคร้ังตzอไปควรจะมีการศึกษากลุzมนัก ทzองเท่ียวท่ีนิยมพักท่ีพักแบบโฮสเทลแบบแจก

แจงสัญชาติ เชzน อาจสำรวจไปยังโฮสเทลตzางๆ เพ่ือให@ทราบถึงกลุzมนักทzองเท่ียวท่ีนิยมพักแบบโฮสเทส เป�น

กลุzมนักทzองเที่ยวสัญชาติใด เพื่อให@ทราบถึงทัศนะคติของนักทzองเที่ยวให@มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีความแตก 

ตzางกันในแตzละพ้ืนท่ี 

 3. ควรให@มีการใช@เครื่องมือในการวิจัยแบบการสัมภาษณqเพิ่ม เพื่อให@นักทzองเที่ยวได@แสดงความ

คิดเห็นนอกจากคำตอบที่ได@วางไว@ ซึ่งจะทำให@ผู@วิจัยเข@าใจและทราบข@อมุลนักทzองเที่ยวมากขึ้น กzอให@เกิด

ประโยชนqในการนำไปพัฒนาโฮสเทล 
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