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ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย 

และชาวต่างชาติในการเลือกโฮสเทลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

Service Marketing Mix Affecting Thai and Foreign Generation Y Tourists  

Towards Selecting  Hostel in Mueang Chiang Mai District 

อุกฤษฏ์ สิรโิสภณพณิช*  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลต่อนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่น

วายชาวไทยและชาวต่างชาติในการเลือกโฮสเทลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเท่ียวชาวไทย 

จ านวน 200 ราย และชาวต่างชาติ จ านวน 200 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญจ าแนกตามประเภท

ของนักทอ่งเท่ียว   

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมา 

ไดแก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านสถานท่ีหรือ  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติ ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านสถานท่ี

หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ  

ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการโฮสเทลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทของนักท่องเท่ียวพบว่า มีความแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อย

ของส่วนประสมการตลาดด้านราคา ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้าง

และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ABSTRACT 

This independent study was conducted to examine Service Marketing Mix affecting Thai and foreign 

generation Y tourists towards selecting hostel in Mueang Chiang Mai district. All of the information was collected from 

200  Thai tourists and 200  foreign tourists.  The information were analyzed using descriptive statistics including 

frequency, percentage, mean and inferential statistics which are the comparison of mean difference of significant types 

of tourist.    

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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The results of the study on the service marketing mix of hostel service in Chiang Mai showed that the Thai 

respondents gave the most importance to Physical Evidence, followed by People, Process, Price, Product, Promotion 

and Place or distribution channel, respectively. 

The results of the study on the service marketing mix of hostel service in Chiang Mai showed that the Foreign 

respondents gave the most importance to Place or distribution channel and gave secondary importance to Physical 

Evidence, followed by Process, Process, People ,Price ,Product and Promotions, respectively. 

Based on the comparison of mean difference of the Marketing Mix importance level effecting on choosing 

hostel in Chiang Mai, the results showed that there were differences in sub-factors of some aspects of the Marketing 

Mix when classified by types of tourist. Those aspects are Price, Place or distribution channel, Promotion and Physical 

Evidence. 

บทน า 

จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2559 จังหวัดเชียงใหม่มีจ านวน

นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติจากปี  2553 จ านวน 3.9 ล้านคน เป็นจ านวน 7.6 ล้านคน ในปี  

2559  จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางท่ีได้รับความนิยมจาก

นักท่องเท่ียวชาวไทย และต่างชาติ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) ในจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีกล่าวมานั้นมีกลุ่ม

นักท่องเท่ียวประเภทหนึ่งท่ีเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีต้นทุนต่ า หรือ การท่องเท่ียวแบบประหยัด (Budget Travelers) 

โดยนักท่องเท่ียวประเภทนี้มีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเท่ียวท่ีใช้ค่าใช้จ่ายต่ า  (Perreault 

และ Dorden ,1979 อ้างถึงในนงลักษณ์  เขียวไพรี, 2557) ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จึงมีความต้องการท่ีจะหาท่ีพักราคา

ประหยัด ตัวอยา่งประเภทท่ีพักราคาประหยัด ได้แก่ เกสเฮ้าส์ โฮสเทล หรอืโรงแรมระดับ 1-2 ดาว เป็นต้น 

ส าหรับธุรกิจโฮสเทลในจังหวัดเชยีงใหม่น้ันมี การสร้างความแตกตา่งและจุดเด่นให้กับธุรกิจเพ่ือให้นักทอ่งเท่ียวมี

ความพึงพอใจท่ีมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล  Archita Hostel  ซึ่งเปิดด าเนินการในรูปแบบญี่ปุ่นมี

ความแตกต่างจากโฮสเทลอื่น เพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีประสบการณ์เหมือนได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น  และมีแนวโน้มในอนาคต

ข้างหนา้ที่จะขยายสาขาในบริเวณนอกเมืองเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการคาดการณว์า่จะมีการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่มากขึ้นใน

อนาคตจึงต้องการพัฒนาธุรกิจของตนให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น (อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา, 2560: 

สัมภาษณ)์  

เนื่องจากเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีช่วงอายุ 19-36 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท่องเท่ียวตามล าพัง ส่วนใหญ่มีรายได้

ระดับปานกลาง และต้องการสัมผัสประสบการณ์ในการท่องเท่ียวใหม่จึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการ

โฮสเทลในระหว่างการท่องเท่ียว (ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2560: ออนไลน์) ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมผีลตอ่นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวตา่งชาตใินการใชบ้ริการโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ในการช่วยก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล 

ให้ตรงกับความตอ้งการของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ   
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แนวคดิและทฤษฎี 

แนวคิดเกี่ยวกับโฮสเทล 

โฮสเทล หมายถึง ท่ีพักที่เหล่านักเดินทางจะได้พักอาศัยร่วมกับผู้อื่นในห้องนอนรวมท่ีอาจมีมากกว่า 2 เตียงขึ้นไป  

โดยอาจเป็นเตยีงตัง้แต ่1 – 3 ชัน้ เคร่ืองใชแ้ละสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง  ๆจะเป็นของใชร่้วมกัน โฮสเทลในปัจจุบันมกีารออกแบบท่ี

สวยงาม จนคุณภาพใกล้เคียงกับโรงแรม แตเ่พิ่มความเป็นกันเอง ยดืหยุน่ ให้ความรู้สกึผ่อนคลาย หัวใจของโฮสเทลคือ การเรียนรู้ท่ี

จะอยู่ร่วมกันกับนักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างภาษาและวัฒนธรรม (วรพันธ์ุ คล้ามไพบูลย์, 2559) โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้าพักได้

โดยไมจ่ ากัดอายุ เพศ  

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ ส าหรับธุรกิจบริการ

เพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม ประกอบไปด้วย 7ด้าน ดังนี้ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ราคา สถานท่ีหรือช่องทาง     

การจัดจ าหนา่ย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการการให้บริการ  และการสร้างลักษณะทางกายภาพ (ยุพาวรรณ วรรณ

วาณิชย,์ 2554)   

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 ขอบเขตการศกึษา 

 เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ ประกอบด้วย ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวเจเนอเรช่ันวายชาวไทย

และชาวต่างชาติในการใช้บริการโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 7P’s ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

 ขั้นตอนการศกึษา 

 1. จัดท าแบบสอบถามเป็นภาษาไทย โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่างการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบเนื้อหา  

ความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และได้ค าถามท่ีตรงตาม

วัตถุประสงค์ หลังจากนั้นจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษดว้ยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งแบบสอบถามที่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้แปลกลับ

เป็นภาษาไทยเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง หลังท าการ ทดสอบแบบสอบถามทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยา่งละ 5 ชุด 

ก่อนการเก็บจริงเพื่อทดสอบว่า แบบสอบถามใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย แต่ละส่วนของแบบสอบถามสื่อความหมายตรงตามท่ี  

ผู้ศึกษาต้องการ และค าถามมีความเหมาะสมหรือไม ่ ซึ่งไมร่วมกับแบบสอบถาม 400 ชุดท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง 

 2. วิ เ ค ร า ะห์ โ ดย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณนา  (Descriptive Statistics)  ป ร ะกอบด้ ว ย  ค ว ามถี่  ( Frequency)  

ร้อยละ (Percentage)  และค่ า เฉลี่ ย  (Mean)  นอกจากนี้ ได้ ใ ช้สถิติอนุมาน  ( Inferential Statistics)  ได้แก่  t- test  

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในการใช้บริการโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาติ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเคยพัก หรือ ก าลังพักอาศัยอยู่ท่ีโฮสเทลในอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม่ไม่น้อยกวา่ 24 ชั่วโมง หรือ 1 คืน และไมเ่กิน 6 เดอืน จ านวน 400 ราย (นักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 200 

ราย และชาวตา่งชาตจิ านวน 200 ราย) 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเลอืกโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม ่

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีอายุในช่วง 23-29 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 93.50  การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 89.50  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 59.00  

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.50 ร่วมเดินทาง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 เดินทางกับเพื่อน  

คิดเป็นร้อยละ 76.60 เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เดินทางโดยเคร่ืองบิน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ใชร้ะยะเวลาท่องเท่ียว 

3-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 83.50 เลือกใช้บริการโฮสเทลเพราะราคาถูกกว่าท่ีพักในรูปแบบอื่นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.00 จองท่ี

พักผ่านเว็บไซต์ agency คิดเป็นร้อยละ 83.00  เหตุท่ีเลือกเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพักผ่อนวันหยุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

แหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามชอบมากท่ีสุดคือนมิมานเหมนิทร์คดิเป็นร้อยละ 32.50 หาแหล่งข้อมูลมาจากเว็บไซตรี์วิวการ

ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 81.00  โดยเลอืกร้านอาหารเป็นปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.75 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีอายุในช่วง 23-29 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 53.00  การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.50  ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 47.00  

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า  $2,000 คิดเป็นร้อยละ 52.00 ร่วมเดินทาง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 เดินทางกับเพื่อน คิดเป็น

ร้อยละ 72.31  เดินทางมาจากทวีปยุโรป คิดเป็นร้อยละ 55. 00 เดินทางโดยเคร่ืองบิน คิดเป็นร้อยละ 61.50 ใช้ระยะเวลาท่องเท่ียว

มากกว่า 13 วัน คิดเป็นร้อยละ 36.50 เลือกใช้บริการโฮสเทลเพราะราคาถูกกว่าท่ีพักในรูปแบบอื่นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.50 

จองท่ีพักผ่านเว็บไซต์ agency คิดเป็นร้อยละ 63.00  เหตุท่ีเลือกเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพักผ่อนวันหยุด คิดเป็นร้อยละ 

98.50  แหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามชอบมากท่ีสุดคือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร คิดเป็นร้อยละ 19.00  

หาแหล่งข้อมูลมาจากเว็บไซต์รีวิวการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 51.00  โดยเลือก WIFI เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.75 
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ข้อมูลระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.81) ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ ความสะอาด  ของห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 4.68) ด้านราคา 

ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68)  เมื่อพจิารณาปัจจัยยอ่ยพบวา่ ปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ 

มีการก าหนดราคาไว้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.52)  ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย 3.65)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากคือ ตั้งอยู่ใกล้ท าเลการค้า

ส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อย 

ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ มีการให้ข้อมูลโฮสเทลทาง เว็บไซต์ ของ agency ท่องเท่ียว(ค่าเฉลี่ย 4.46)  

ด้านบุคลากร ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อย ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญใน

ระดับมากท่ีสุดได้แก่ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.71) ด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.01)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อย ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ การคิดค่าบริการ

ถูกตอ้ง (ค่าเฉลี่ย 4.55) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) เมื่อพจิารณาปัจจัย

ยอ่ยพบวา่ ปัจจัยยอ่ย ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ภายในโฮสเทลมคีวามสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.83) 

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการในการใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวต่างชาติให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ ความสะอาด  ของห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 4.16) 

ด้านราคา ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52)  เมื่อพจิารณาปัจจัยยอ่ยพบวา่ ปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญในระดบั

มากได้แก่ มกีารก าหนดราคาไวอ้ยา่งชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.25)  ด้านสถานท่ีหรือชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ในภาพรวมในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.93) เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากคือ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว

ใจกลางเมือง(ค่าเฉลี่ย 3.93) ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ มีการให้ข้อมูลโฮสเทลทางเว็บไซต์ ของ agency ท่องเท่ียว(ค่าเฉลี่ย 

3.82) ด้านบุคลากร ในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญในระดับมากได้แก่ พนักงานมคีวามรู้เพียงพอท่ีจะตอบค าถาม(ค่าเฉลี่ย 4.39) ด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77)  เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากได้แก่ การเช็คอิน

และเช็คเอ้าท์ท่ีไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.30) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ภายในโฮสเทลมีความสะอาด 

(ค่าเฉลี่ย 4.50) 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัทอ่งเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

ในการเลอืกโฮสเทลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ สามารถอภปิรายผลการศึกษาดังนี้ 
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ด้านผลิตภณัฑ์  

จากการศึกษาพบว่า  ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด 

คือ ความสะอาดของห้องพัก สอดคล้องกับธัญวลัย จารุจินดา (2555) ที่ได้ศึกษาถึงการเลือกใช้บริการเกสท์เฮ้าส์ของ

นักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ และมาริสา จันทะวาลย์  (2556) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการเกสทเ์ฮาส์ของนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับแรกด้าน

ผลิตภัณฑ ์คือ ความสะอาดของห้องพัก 

ด้านราคา  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ  

มีการก าหนดราคาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับมาริสา จันทะวาลย์  (2556) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการเกสท์เฮาส์ของนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมาก

ท่ีสุดด้านราคา คือ การแจ้งราคาห้องพักชัดเจน  

ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย  

จากการศกึษาพบวา่ ในดา้นสถานท่ีหรือชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ปัจจัยย่อยท่ีนักทอ่งเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาติ

ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวใจกลางเมือง สอดคล้องกับธัญวลัย จารุจินดา (2555) ที่ศึกษาถึง

การเลอืกใช้บริการเกสท์เฮ้าส์ของนักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ่พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ สถานท่ีต้ัง

ใกล้แหลง่ท่องเท่ียวและแหลง่ชุมชน  

ด้านส่งเสริมการตลาด  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญ

มากท่ีสุด คือ มีการให้ข้อมูลโฮสเทลทางเว็บไซต์ของ agency ท่องเท่ียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับธัญวลัย จารุจินดา (2555)  

ท่ีได้ศึกษาถึงการเลือกใช้บริการเกสท์เฮ้าส์ของนักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก 

คือ การให้สว่นลดราคาเมื่อพักระยะยาว ไมส่อดคล้องกับมารสิา จันทะวาลย ์(2556) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกใช้บริการเกสท์เฮาส์ของนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็น

อันดับแรก คือ การให้บริการห้องพักพร้อมอาหารเชา้ฟรีและ ไมส่อดคล้องกับชัยณรงค์ พพิธิวรีนันท์ (2560) ท่ีได้ศึกษาถึง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกใช้บริการท่ีพักประเภทโฮสเทลในเขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ส่วนลดเมื่อจองห้องพักพร้อมแพ็กเกจตา่งๆ ที่จัดไว ้ 

ด้านบุคลากร  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด 

คือ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ มีความใกล้เคียงกับธัญวลัย จารุจินดา (2555) ท่ีได้ศึกษาถึงการเลือกใช้บริการ

เกสทเ์ฮ้าส์ของนักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ่พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นอันดับสองของด้านบุคลากร คือ ความสุภาพ

ของพนักงานบริการ โดยท่ีอันดับแรกคือ ให้บริการย้ิมแย้มแจ่มใสและมีความเป็นมติร  
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ด้านกระบวนการใหบ้ริการ  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยย่อยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้

ความส าคัญมากท่ีสุด คือ การคิดค่าบริการถูกต้อง สอดคล้องกับมาริสา จันทะวาลย์ (2556) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการเกสท์เฮาส์ของนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ี

ส าคัญเป็นอันดับแรก คือการคิดคา่บริการรับช าระเงนิท่ีถูกต้องรวดเร็ว 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้

ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ภายในโฮสเทลมีความสะอาด ไม่สอดคล้องกับธัญวลัย จารุจินดา (2555) ที่ได้ศึกษาถึงการ

เลือกใช้บริการเกสท์เฮ้าส์ของนักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ และ ไม่สอดคล้องกับชัยณรงด์ พิพิธวีรนันท์ (2560)  

ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลอืกใช้บริการท่ีพักประเภทโฮสเทล

ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ความปลอดภัยในบริเวณท่ีพัก  

และไม่สอดคล้องกับ มาริสา จันทะวาลย์  (2556) ท่ีศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเกสท์เฮาส์

ของนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ความร่มร่ืนของ

สภาพแวดลอ้มรอบๆ  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย และชาวตา่งชาตใิน

การเลอืกโฮสเทลในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ผู้ศกึษามขี้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านผลิตภณัฑ ์

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคล้ายคลึงกันคือ ความสะอาดของ

ห้องพัก เนื่องจากโฮสเทลแตกตา่งจากที่พักรูปแบบอื่นคอื มกีารขายเป็นเตยีงนอนไมใ่ชห่้อง ดังนัน้การหมุนเวยีนของลูกค้า

ต่อห้องพักจะบ่อยกว่าท่ีพักรูปแบบอื่น ผู้ประกอบการโฮสเทลจึงต้องมอบหมายให้มีการท าความสะอาดท้ังเตียงนอนและ

ห้องพัก เพื่อให้ภายในห้องพักท่ียังมลีูกค้าทา่นอื่นพักอยู่สะอาดอยู่เสมอ 

 ด้านราคา  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามส าคญัเป็นอันดับแรกคล้ายคลงึกันคือ มกีารก าหนดราคา

ไวอ้ย่างชัดเจน ผู้ประกอบการจงึควรแจ้งราคาท่ีพักไวอ้ย่างชัดเจนโดยอาจตอ้งช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเตมิ ถ้าโฮสเทลของ

ผู้ประกอบการมบีริการท่ีมากกวา่มีเพยีงเตยีงนอนเท่านัน้ 

 ด้านสถานทีห่รือช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ ตั้งอยู่ในท าเลการค้าท่ีส าคัญ อาจเนื่องมาจาก

ผู้บริโภคไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่จึงไม่ช านาญในการเดินทางจึงต้องการท่ีพักใกล้แหล่งการค้าส าคัญต่างๆ เช่น นิมมานเหมิ

นทร์ ศูนย์การค้าและร้านอาหารต่างๆ ส าหรับ ผู้ประกอบการท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกล้แหล่งการค้านั้นก็ควรท่ีจะมีการท าแผนท่ี
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แนะน าร้านต่างๆ ว่าอยู่จุดใด เพื่อง่ายต่อการเดินทาง แต่ถ้าโฮสเทลนั้นอยู่ไกลจากแหล่งการค้าก็ควรท่ีจะมีบริการให้เช่า

รถจักรยาน หรอืจักรยานยนต ์เพื่อสะดวกในการเดินทาง 

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวต่างชาติให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวใจกลางเมือง 

ผู้ประกอบการควรเลือกท าเลท่ีอยูใ่กล้ตัวเมอืง หรือถ้าได้เปิดกิจการในท าเลท่ีไกลจากตัวเมอืงควรท่ีจะมบีริการรับส่งหรือ

บริการให้เชา่รถเพื่อใชใ้นการเดินทางได้สะดวกขึ้น 

 ด้านส่งเสริมการตลาด  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคล้ายคลึงกันคือ มีการให้ข้อมูล  

โฮสเทลทาง เว็บไซต์ของ agency ท่องเท่ียว การแข่งขันท่ีพักประเภทโฮสเทลสูงขึน้เร่ือยๆ ดังนั้นการท่ีมีข้อมูลโฮสเทลของ

ตนในเว็บไซต์ของ agency จึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นแหล่งหาข้อมูลท่ีพักของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวาย โดยเราต้องน าข้อมูลของโฮสเทลใส่ในเว็บไซต์ของ agency ท่องเท่ียวให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะ

สามารถควบคุมในการจัดการการเคลื่อนไหว หรือหาโปรแกรมจัดการการเปิด-ปิดห้องว่างในเว็บไซต์ของ agency  

เพื่อช่วยในการจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาการจองซับซ้อนส าหรับ เว็บไซต์ของ agency ท่องเท่ียว ท่ีมีฟังก์ชันในการจองท่ี

พักล่วงหนา้ 

 ด้านบุคลากร  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทย ให้ความส าคัญ เป็นอันดับแรก คือ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ ดังนั้น

ผู้ประกอบการควรฝึกอบรมพนักงานหรือผู้ดูแลให้มีความสุภาพกับผู้บริโภค ในทุกขั้นตอนการบริการ  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวต่างชาตใิห้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ พนักงานมีความรู้เพียงพอท่ีจะตอบค าถาม

ดังนั้น พนักงานควรสนทนาภาษาอังกฤษได้ สามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว วิธีการเดินทาง หรือ  ร้านอาหาร ท่ีถูกต้อง

และเป็นประโยชนแ์ก่ลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษได้    

 ด้านกระบวนการใหบ้ริการ  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ การคิดค่าบริการถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการ

หรือพนักงานควรท่ีจะตรวจทานการท างานตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด  

 ผู้บริโภคชาวต่างชาตใิห้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือ การเช็คอินและเช็คเอ้าท์ท่ีไมซ่ับซ้อน ดังนั้นควรมีขั้นตอนใน

การเช็คอินและเช็คเอา้ท์ให้นอ้ยท่ีสุดเพื่อลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้เช่น พนักงานควรขอเพยีงพาสปอร์ตเพื่อมาถ่ายเอกสาร

ไวก้รอกข้อมูลและยื่นเอกสารให้ลูกค้าเซ็นช่ือพร้อมให้กุญแจ  ส่วนในการเช็คเอา้ท ์พนักงานอกีคนที่ขึน้ไปตรวจสภาพท่ีพัก

ก่อนจะตัดสนิวา่จะคิดค่าบริการเพิ่มกับลูกค้าหรือไม ่ วิธีน้ีเป็นขัน้ตอนท่ีส่วนมากโรงแรมและสถานท่ีให้บริการท่ีพักปฏิบัติ

กันเป็นปกติซึ่งเป็นวธีิท่ีเรียบง่ายและไมซ่ับซ้อน จึงไมค่วรเพิ่มขัน้ตอนในการเช็คอินและเช็คเอา้ทม์ากกวา่นี้ 

 

 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

 ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคล้ายคลึงกันคือ ภายในโฮสเทล  

มีความสะอาด  ซึ่งหมายถึงความสะอาดตั้งแต่ทางเข้าโฮสเทลรวมไปถึงส่วนกลางและห้องน้ าควรท่ีจะท าความสะอาด 

นอกจากนี้ยังควรดูแลสิ่งของให้ดูใหม่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ยิ่งบริเวณภายนอกก็มีสว่นส าคัญเพราะที่พักรูปแบบโฮสเทลนั้น
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เป็นท่ีนิยมของท่องเท่ียวแบ็กแพ็กเกอร์ท่ีบางส่วนไม่ได้ท าการจองล่วงหน้าแต่เดินเข้ามาสอบถาเลย ถ้าภายในและบริเวณ

รอบๆ ไมส่ะอาดก็อาจจะไมไ่ด้รับความสนใจ 
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