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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พักย่านธุรกิจในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่เดนิทางดว้ยตนเอง กรณีศกึษา: ถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24 จ านวน 
400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอืแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าสถติริอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทกีารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์เชงิถดถอยพหุคูณ ด้วยวธิกีาร Enter
ผลการวจิยัพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20 – 29 ปี มสีถานภาพโสด ประกอบอาชพี
พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 1,001-2,000 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา มภีูมลิ าเนาจากภูมภิาคเอเชยี เดนิ
ทางเข้ามาใช้บรกิารธุรกิจที่พกัเป็นกลุ่ม และเลือกใช้บริการธุรกจิที่พกัประเภทโรงแรม ระดบั 1 -3 ดาว ผลการทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 1.นกัท่องเทีย่วทีม่อีาชพี รายไดต่้อเดอืน และประเภทของทีพ่กั
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสุขมุวทิ22และสุขมุวทิ24 แตกต่างกนั 2.ปจัจยัดา้นกระบวนการดา้น
การบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิารที่พกัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24 มากที่สุด ตามด้วยปจัจยั
ทางดา้นราคาและปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการใช้
บรกิาร และในดา้นความคดิทีว่่าทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 เป็นบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีส่ดุเมื่อจ าเป็นต้องเขา้มา
พกัทีก่รุงเทพมหานคร มผีลต่อแนวโน้มการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 ในอนาคต ในดา้นการ
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าในกรณีทีร่าคาเพิม่ขึน้ การบอกต่อและแนะน าทีพ่กับรเิวณนี้แก่ผูอ้ื่น และแนวโน้มเชงิบวกในการเขา้ใช้
บรกิารทีพ่กับรเิวณนี้อกีด้วย อกีทัง้พฤตกิรรมการใชบ้รกิารในดา้นค่าใชจ้่าย มผีลต่อแนวโน้มการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กับรเิวณ
ถนนสุขุมวทิ 22 และสุขุมวทิ 24 ในอนาคต ในดา้นการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัในบรเิวณถนนสุขมุวทิ 22 และสุขุมวทิ 24 ต่อไป
ในอนาคต และแนวโน้มเชงิบวกในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กับรเิวณน้ี 
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ค าส าคญั: ธุรกจิทีพ่กั นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
 

ABSTRACT 
 
 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 Sukhumvit24area. 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 , 0 0 1  to 2 , 0 0 0  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 . 0 5 , 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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บทน า 
 ในปี 2560 ธุรกจิต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว อาท ิธุรกจิโรงแรมและบรษิทัน าเทีย่ว ได้รบัผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ จากการขยายตัวของจ านวนและก ารใช้จ่ายของ
นักท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นช่วงทีผ่่านมาผูป้ระกอบการเกดิความเชื่อมัน่ จงึมกีารขยายการลงทุนเพิม่ขึน้ตามไป
ดว้ย โดยเฉพาะโรงแรมระดบั 3 ดาว และโรงแรมขนาดเลก็ทัว่ไป ท าใหเ้กดิการแข่งขนัทีรุ่นแรงเนื่องจากมกีารช่วงชงิสว่น
แบ่งตลาด อกีทัง้ท าใหก้ารลงทุนขยายธุรกจิโรงแรมขนาดกลางและเลก็มกีารกระจุกตวัอยู่ในจงัหวดัท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความ
นิยมเป็นหลกั รวมทัง้ในพืน้ทีก่ารคา้และเขตเศรษฐกจิ เมื่อพจิารณาถงึภาพรวมของธุรกจิโรงแรมในปจัจุบนันัน้ พบว่ายงัคง
มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสนองตอบต่อทิศทางการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวที่ก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดยีวกนั ยิง่ไปกว่านัน้ การที่กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวของไทยด้วยแลว้               
ยิง่เป็นสว่นสรา้งและผลกัดนัใหก้ารเตบิโตของธุรกจิโรงแรมเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องอกีดว้ย 
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 โดยทีพ่กัในถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24นัน้ ถอืว่าเป็นบรเิวณทีม่คีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมที าเล
ทีต่ัง้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของกรุงเทพมหานคร สามารถเดนิทางสะดวก ตดิแนวรถไฟฟ้า มหีา้งสรรพสนิคา้และศูนยก์ารคา้ มี
รา้นอาหารและแหล่งบนัเทงิต่างๆ ซึง่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาพกัผ่อน และอกีทัง้ยงัเหมาะกบั
กลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท าธรุกจิ แมว้่าธุรกจิทีพ่กัเป็นธรุกจิทีน่่าสนใจ แต่เน่ืองจากในปจัจบุนัธุรกจิประเภทน้ีมมีากขึน้
ในหลากหลายรปูแบบดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นตอ้งศกึษากลยุทธใ์นดา้นต่างๆ เพื่อใหท้ราบถงึความความสมัพนัธข์อง
พฤตกิรรมทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในการเลอืกเขา้พกัในทีพ่กัแบบต่างๆ  
 จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหเ้กดิการศกึษาในเรื่องพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นไปที่ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร อกีทัง้ยงัศกึษาถึงแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเพื่อน าผลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุงกล
ยุทธ ์และยงัสามารถสรา้งความมัน่คงใหก้บัธุรกจิทีพ่กัในถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24 และช่วยใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตไิดม้ากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได ้ภูมลิ าเนา จ านวนผูร้่วมเดนิทาง ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่ใชบ้รกิารที่พกั ที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของ
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ยตนเอง 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร อนัประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ด้าน
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ
บรกิาร ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง 
 3. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกจิที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนิทางด้วยตนเอง ที่ มผีลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 เพื่อให้การวจิยัในครัง้นี้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ผู้วจิยัได้ก าหนดสมมติฐานเพื่อเป็นกรอบในการศึกษา
คน้ควา้ดงันี้ 
 1. นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได ้ภูมลิ าเนา จ านวนผูร้่วมเดนิทาง และประเภท
ของทีพ่กัทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัแตกต่างกนั  
 2. ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการบรกิาร 
มผีลต่อกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัในถนนสุขมุวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง 
 3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่เดนิทางด้วย
ตนเอง มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล  
 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคล เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ของ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550, pp. 57-59) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้เกณฑเ์หล่าน้ีเป็นลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะ
ที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจติวทิยา สงัคม และ
วฒันธรรม ช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อจัฉรา  นพวญิญวูงศ ์
(2550) ทีก่ล่าวว่าการศกึษาตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ อาชพี และรายได ้โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความตอ้งการ 
พฤตกิรรม การตดัสนิใจ และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดเป้าหมาย 
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ทีม่แีนวโน้มสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552, pp. 80-81) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารนัน้มคีวามแตกต่าง            
ทีเ่พิม่มาจากสว่นประสมทางการตลาดทัว่ไป กล่าวคอื ในงานบรกิารนัน้จะตอ้งมกีารเน้นถงึพนกังาน บุคลากร กระบวนการ
ในการใหบ้รกิาร ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึง่ทัง้ 3 สว่นประสมเป็นปจัจยัหลกัในการสง่มอบการบรกิารจากผูข้ายสู่
ผูซ้ือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ของ สมยศ  ฤดสีุขสกุล (2547, pp. 30-31) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธูรกจิ
บรกิาร เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่ปรบัปรุงใหม่โดยเพิม่ปจัจยัขึน้อกี 3 ประการ คอื ทรพัยากรบุคคล ลกัษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ ซึง่ปจัจยัทัง้ 7 ประการน้ี เป็นปจัจยัทีใ่ชเ้ป็นหลกัของธรุกจิบรกิาร หากขาดปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงไป 
กอ็าจสง่ผลถงึความลม้เหลวของธุรกจิได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 พฤติกรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัเฉลมิพระเกยีรติ (2530 : 373) หมายถึง การแสดงออกทาง
กล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า โดย ธงชัย  สนัติวงษ์ (2549 , p. 30) ได้ให้ความหมายของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัโดยตรงกบัการจดัหาไดม้าและการ
ใชส้นิคา้ บรกิารหรอืกระบวนการการตดัสนิใจทีม่มีาอยู่ก่อนแลว้ และมสีว่นก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สุภาภรณ์  พลนิกร (2548, p. 4) ที่ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภคว่าหมายถงึ การแสดงออกของ
บุคคลเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการไดม้า การใช ้การแสวงหา การบรกิาร หรอืประสบการณ์ ทัง้นี้เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นและการศกึษาผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคและสงัคม โดย ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2552, p. 3) ได้
ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การ
ใช ้(Using) การประเมณิ (Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร คาดว่าจะสนองความต้องการ
ของเขาได้ ทัง้นี้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) จึงเป็นการค้นหาหรือวิจยัเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการเลอืกซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความตอ้งการ และพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้อง
ผู้บรโิภค ค าตอบที่ได้จะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความ               
พงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ยตนเองทัง้เพศชายและเพศหญงิทีใ่ชบ้รกิาร
ธุรกจิทีพ่กัถนนสุขมุวทิ22และสุขมุวทิ24 ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจากเป็นประชากรทีม่วียัวุฒอิยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถ
เลอืกประเภททีพ่กัไดด้ว้ยตนเอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงเลอืกกลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าการศกึษาและตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ยตนเอง โดยสถานทีท่ีผู่้วจิยัเลอืกมานัน้ได้แก่ ที่พกัในถนน
สขุมุวทิ22 และ ทีพ่กัในถนนสขุมุวทิ24 
 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู  จากการแจกแบบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด400 คน ตามสถานทีท่ีก่ าหนดไว้ 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ซึง่ไดศ้กึษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารต่างๆและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถามใหเ้ป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยมขีัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 
รายไดต่้อเดอืน ภูมลิ าเนา(ภูมภิาค) จ านวนผูร้่วมเดนิทาง และประเภทของทีพ่กัทีใ่ชบ้รกิาร โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed – Ended Question) จ านวน 8 ขอ้ 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการบรกิารของธุรกจิ ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปยัจยั
ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการขาย ปจัจยัดา้น
บุคลากร ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม และปจัจยัด้านกระบวนการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นการใหค้ะแนนแบบลเิคอร์ท (Likert 
Scale) ซึง่เป็นการวดัขอ้มลูประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval Scale) 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสขุมุวทิ22และสขุมุวทิ24 ของนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ยตนเอง โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) ซึง่เป็นการวดัระดบัขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 4 ขอ้ และการวดัระดบัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) จ านวน 3 ขอ้ 
 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิโดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed – Ended Question) ซึ่งเป็นการวดัระดบัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) 
จ านวน 4 ขอ้ 
 การจดักระท าข้อมูล 
 ในการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัทัง้หมดทีร่วบรวมไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 
 1. ทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดท้ าการออกแบบไว ้(Try Out) และด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  
 2. น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องเรยีบรอ้ย ออกเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
 3. ตรวจสอบความสมบรูณ์ (Editing) ของการตอบแบบสอบถามทัง้หมดทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง 
 4. ลงรหสั (Coding) ของแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบถูกต้องเรยีบรอ้ย ตามรูปแบบที่ก าหนดไวใ้นแบบลง
รหสัส าหรบัประมวลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์
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 5. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล (Processing) โดยการน าขอ้มูลที่มกีารลงรหสัเรยีบร้อยแล้วไปบนัทกึในคอมพวิเตอร์ 
และท าการวเิคราะห ์โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิ(Level of Significant) ทีร่ะดบั 0.05  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1.การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 1.1 การแจกแจงความถี ่(Frequency) แสดงผลเป็นค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) ในการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคล
และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กั 
 1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) ในการวเิคราะหป์จัจยั
ดา้นสว่นประสมทางการบรกิาร และแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Analysis) 
 2.1 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได้ต่อเดอืน 
ภูมลิ าเนา จ านวนผูร้่วมเดนิทาง ประเภททีพ่กัทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัแตกต่างกนั 
โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื ค่าสถติทิ ี(t-test) และสถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 
 2.2 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์หรือบรกิาร ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นบุคลลากร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการบรกิาร 
มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัในถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิโดยสถติทิีใ่ชใ้น
การทดสอบคอื สถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 2.3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิโดยสถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบคอื 
สถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได ้ภูมลิ าเนา จ านวนผูร้่วมเดนิทาง 
และประเภทของทีพ่กัทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัแตกต่างกนั 
 1.1 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อ
คนื แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
มอีายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก
ของทีพ่กั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 1.2 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่สีถานะ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้
ใชบ้รกิารทีพ่กั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 1.3 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่อีาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นความพงึพอใจโดยรวม
จากการบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกของทีพ่กั และเชื่อว่าธุรกจิทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ22 และสขุมุวทิ24 เป็นบรเิวณ
ทีพ่กัทีด่ทีีสุ่ดเมื่อจ าเป็นตอ้งเขา้มาพกัทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้



7 
 

 1.4 นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่รีายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใช้
บรกิารทีพ่กั และความพงึพอใจโดยรวมจากการบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกของที่พกั แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 1.5 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ภีูมลิ าเนา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นจ านวนครัง้ที่
เขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 1.6 นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ลอืกประเภททีพ่กั แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การเขา้พกัต่อคนื และจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แ ละด้าน
กระบวนการบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจที่พกัย่านธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ยตนเอง กรณีศกึษา สขุมุวทิ22และสขุมุวทิ24 
 2.1 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ ด้านราคา และด้านกระบวนการด้านการบริการ มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กั ดา้นจ านวนคนืทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2.2 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กั ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อ
คนื อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 2.3 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร ด้านกระบวนการด้านการบรกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารธุรกจิทีพ่กั ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้
 2.4 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร ด้านกระบวนการด้านการบรกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารธุรกจิทีพ่กั ดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกของทีพ่กั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 2.5 ปจัจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ธุรกิจที่พกั ด้านธุรกิจที่พกับริเวณถนนสุขุมวิท22 และสุขุมวิท24 เป็นบริเวณที่พกัที่ดีที่สุดเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพกัที่
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่
เดนิทางดว้ยตนเอง มผีลต่อแนวโน้มการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
 3.1 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อคนื ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีสุ่ดเมื่อจ าเป็นตอ้งเขา้
พกั มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้านการใช้บริการที่พกัในอนาคต อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 3.2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง ดา้นจ านวนคนืทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้พกั 
และบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีส่ดุเมื่อจ าเป็นตอ้งเขา้พัก มผีลต่อแนวโน้มการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิดา้น
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การเขา้ใช้บรกิารซ ้าของธุรกจิที่พกักรณีราคาเพิม่ขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน     
ทีต่ัง้ไว ้
 3.3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง ดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้พกั และบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีสุ่ดเมื่อจ าเป็นต้องเขา้พกั มผีลต่อแนวโน้มการใช้
บรกิารธุรกจิทีพ่กัของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิดา้นการแนะน าธุรกจิทีพ่กัแก่บุคคลอื่น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 3.4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางดว้ย
ตนเอง ดา้นจ านวนคนืทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั ดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อคนื ดา้นความพงึพอใจโดยรวมจากการเข้าพกั 
และบริเวณที่พกัที่ดีที่สุดเมื่อจ าเป็นต้องเขา้พกั มีผลต่อแนวโน้มการใช้บรกิารธุรกจิที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ             
ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัในอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
 นักท่องเที่ยวทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤติกรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24  แตกต่างกนั 
โดยนักท่องเทีย่วทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ หรอื ประกอบธุรกจิส่วนตวั จะมคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการบรกิารและสิง่อ านวย
ความสะดวกของทีพ่กั และคดิว่าทีพ่กับรเิวณถนนสุขมุวทิ22 และสุขุมวทิ24 เป็นบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีสุ่ดเมื่อจ าเป็นต้องเขา้มา
พักที่กรุงเทพมหานคร มากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ หรือพนักง าน
รฐัวสิาหกจิ เนื่องมาจากในแต่ละสาขาอาชพีจะมคีวามจ าเป็นและความต้องการในการบรกิารทีต่่างกนัออกไป อนัเกดิจาก
แนวคดิ หรอืลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดาลซีะห ์ดะย ี(2557) ศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
การท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวตะวนัออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีธุรกจิสว่นตวั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพฑรูย ์ไกรพรศกัดิ ์(อา้งถงึใน จริาทศัน์ รตันมณีฉตัรและคณะ 2553) พบว่า
กลุ่มนกัท่องเทีย่วตะวนัออกกลางทีส่ าคญัคอืกลุ่มนกัธุรกจิและผูท้ีร่ ่ารวย ซึง่จะเน้นซือ้สนิคา้และบรกิารชัน้สงู 

นกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดต่้างกนั มพีฤตกิรรมในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสขุมุวทิ22และสขุมุวทิ24  แตกต่างกนั ใน
ดา้นจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร และความพงึพอใจโดยรวมจากการบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก โดยนักท่องเทีย่วทีม่ี
รายได ้น้อยกว่า US $1,000 มจี านวนครัง้ในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัมากกว่า นกัท่องเทีย่วทีม่รีายได ้US $1,001-2,000 และ 
US $2,001-3,000 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศวิพร ชูศร (2558) ศกึษาศกึษาแนวทางการพฒันาการบรกิารของธุรกจิที่
พกัและรา้นอาหารย่านถนนขา้วสาร พบว่า นกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากวา่ 2,000 ดอลล่าหส์หรฐัอเมรกิา มกีาร
เขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั มากกว่านักท่องเทีย่วทีม่รีายได ้2,000 ดอลล่าหส์หรฐัอเมรกิาขึน้ไป ในขณะที ่นักท่องเทีย่วทีม่รีายได้ 
น้อยกว่า US $1,000 และ มรีายไดเ้ท่ากบั US $1,001-2,000 มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการบรกิารและสิง่อ านวยความ
สะดวกมากกว่านักท่องเที่ยวที่มรีายได้เท่ากบั US $2,001-3,000 ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรสา อจัฉรยิสกุลชยั 
(2558) ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ          
ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่รีายไดต่้างกนั มคีวามพงึพอใจจากการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้ใชบ้รกิารในประเภททีพ่กัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อคนื
ที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการโรงแรมระดับ 1 – 3 ดาว จะมีค่าใช้จ่ายต่อคืนในการเข้าพกั มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่เขา้พกัโฮสเทล หรอื เกสต์เฮ้าส ์ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เลอืกประเภทที่พกัโรงแรม ระดบั 1 – 3 ดาว มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นจ านวนครัง้ มากกว่านักท่องเทีย่วที่เลอืกประเภททีพ่กัแบบโฮสเทล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นาตยา เจรญิผล (2555) ศกึษาบจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใิน
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเปรยีบเทยีบระหว่างนักท่องเทีย่วชาวยุโรปและชาวเอเชยี พบว่า นั กท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่จะเลอืกทีพ่กัประเภทโรงแรม มากกว่าทีพ่กัประเภทอื่นๆ ซึง่นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ยอมทีจ่ะเพิม่จ านวนค่าใชจ้่ายเพื่อ
แลกกบัความคุม้ค่าและความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิาร 

2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ 
ปจัจยัดา้นกระบวนการดา้นการบรกิาร มผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสขุมุวทิ22และสขุมุวทิ24 มาก

ที่สุด โดยมีความสมัพันธ์ต่อจ านวนคืนที่เข้าใช้บริการ จ านวนครัง้ที่เข้าใช้บริการ และเป็นบริเวณที่พักที่ดีที่สุดเมื่อ
จ าเป็นต้องเขา้มาพกัที่กรุงเทพมหานคร อนัเนื่องมาจากความหลากหลายในช่องทางการจองทีพ่กั ช่องทางการช าระเงนิ 
และยงัขัน้ตอนในการเชค็อนิ – เช็คเอ้าท์ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจและส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดาลซีะห ์ดะย ี(2557) ศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการท่องเทีย่ว
ของนักท่องเที่ยวชาวตะวนัออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวตะวนัออกกลางตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารทีพ่กั ทางดา้นกระบวนการสงูสดุ ซึง่นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัความรวดเรว็และความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร  
ปจัจยัด้านราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24 รองลงมา โดยมคีวามสมัพนัธต่์อ
จ านวนคนืทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร และค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อคนื อนัเนื่องมาจากมกีารก าหนดราคาหอ้งพกัและค่าบรกิารต่างๆ
อย่างชดัเจน อตัราค่าหอ้งมใีหเ้ลอืกหลากหลายตามความตอ้งการ และมรีาคาทีเ่หมาะสมเมื่อเทยีบกบัทีพ่กัอื่นๆ ส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์และสอดคล้องตรงกบัความต้องการในด้านราคาของนักท่องเที่ยว และส่งผลต่อจ านวนคืนในการเขา้พกั 
กล่าวคอื มื่อราคามคีวามสมเหตุสมผล มกีารก าหนดราคาชดัเจน นักท่องเทีย่วจงึสามารถเขา้พกัไดใ้นจ านวนคนืทีม่ากขึน้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศวิพร ชูศร (2558) ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรกิารของธุรกจิทีพ่กัและรา้นอาหารย่านถนน
ขา้วสาร พบว่า ปจัจยัด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดา้น
จ านวนคนืในการเขา้พกั เนื่องจากนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มุ่งเน้นทีพ่กัทีม่รีาคาสมเหตุสมผลเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่าย 
อกีทัง้ความหลากหลายในดา้นราคาสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี

ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการที่พักถนนสุขุมวิท22และสุขุมวิท24 
รองลงมา โดยมคีวามสมัพนัธต่์อดา้นค่าใชจ้่ายในการเขา้พกัต่อคนื และเป็นบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีสุ่ดเมื่อจ าเป็นตอ้งเขา้มาพกัที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทีพ่กับรเิวณถนนสุขุมวทิ 22 และ สุขุมวทิ 24 มกีารเดนิทางทีส่ะดวกสบาย มสีถานทีต่ัง้อยู่ใกล้
แหล่งท่องเทีย่ว แหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งชุมชน อกีทัง้ยงัมป้ีายบอกทางและป้ายแสดงทีต่ัง้อย่างชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอรสา อจัฉรยิสกุลชยั (2558) ศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดี
ของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร ณิชาวลิล ์รสีอรท์ จงัหวดัประจวบครีขนัธ ์พบว่า ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธต่์อ
พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิาร และเมื่อตวัแปรทัง้สองเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืสมัพนัธก์นั กจ็ะสง่ผล
ต่อความพงึพอใจทีเ่พิม่ขึน้ การยอมรบัว่าเป็นบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีส่ดุและสง่ผลใหเ้กดิการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า   

3. พฤติกรรมต่อแนวโน้มการใช้บริการ 
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24 ในด้านความพงึพอใจโดยรวมจากการใชบ้รกิาร 

และความคิดที่ว่าที่พักบริเวณถนนสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 เป็นบริเวณที่พักที่ดีที่สุดเมื่อจ าเป็นต้องเข้ามาพักที่
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กรุงเทพมหานคร ไดม้ผีลต่อแนวโน้มการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 ในอนาคต กล่าวคอื เมื่อ
ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กั และยงัคดิว่าทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 
เป็นบริเวณที่พกัที่ดทีี่สุด ก็จะส่งผลต่อประสบการณ์เชงิบวกของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มการเข้าใช้บรกิารที่พกั
บรเิวณถนนสุขุมวทิ 22 และสุขุมวทิ 24 ในอนาคต ทัง้ในแง่การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าในกรณีทีร่าคาเพิม่ขึน้ การบอกต่อและ
แนะน าทีพ่กับรเิวณน้ีแก่ผูอ้ื่น และแนวโน้มเชงิบวกในการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กับรเิวณน้ีอกีดว้ย 

พฤติกรรมการเขา้ใช้บรกิารที่พกัถนนสุขุมวทิ22และสุขุมวทิ24 ในด้านค่าใช้จ่าย ได้มผีลต่อแนวโน้มการเขา้ใช้
บรกิารทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 ในอนาคต ในดา้นการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัในบรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และ
สขุมุวทิ 24 ต่อไปในอนาคต และแนวโน้มการเขา้ใชบ้รกิารทีพ่กัในอนาคต คอื เมื่อผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าค่าใชจ้่ายสมเหตุสมผล
และอยู่ในอตัราทีร่บัได ้พงึพอใจ และมคีวามยนิดทีีจ่ะจ่าย กจ็ะส่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัในบรเิวณนี้ในอนาคตดว้ย
เช่นกนั 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสงูสุด 3 ปจัจยัแรก คอื ปจัจยัดา้นกระบวนการ, ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และ ปจัจยัดา้นบุคคลากร ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น กจ็ะเป็นการเพิม่ยอดการเขา้
ใชบ้รกิารทีพ่กัอย่างมาก ดงันัน้ควรมชี่องทางการจองและช าระค่าบรกิารทีห่ลากหลาย ง่ายและสะดวก อกีทัง้กระบวนการใน
การเขา้พกัต้องมคีวามรวดเรว็ มกีารใหข้อ้มูลทีถู่กต้อง และแกป้ญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีนอกจากน้ีบรเิวณที่
พกัต้องมอีุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกส่วนกลางเพยีงพอกบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาใชบ้รกิารทีพ่กั อกีทัง้ยงัต้องมี
ระบบรกัษาความปลอดภัยที่ดยีิง่ขึ้น สุดท้ายควรมกีารฝึกอบรมทางด้านภาษาและการบรกิาร เพื่อให้พนักงานสามารถ
สื่อสารกบันักท่องเที่ยวได้อย่างเข้าคล่องแล่ว ให้บรกิารด้วยความยิ้มแย้ม สุภาพ และเป็นมติร เพื่อเป็นการสร้างความ
ประทบัใจและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กั 

2. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารต ่าทีส่ดุ 3 ปจัจยัแรก คอื การสง่เสรมิการขาย, การบรกิาร และ ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายหรอืสถานที ่ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดงักล่าวเป็นอย่างมากดว้ยเช่นกนั เพราะ
หากมกีารเพิม่การรบัรูคุ้ณค่าของปจัจยัเหล่าน้ีจากผูใ้ชบ้รกิารได ้กจ็ะสง่ผลใหม้กีารเขา้พกัและเขา้ใชบ้รกิารทีเ่พิม่สงูขึน้จาก
เดมิ โดยวธิกีารคอืผูป้ระกอบการควรมกีารจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย โดยอาจจะมกีารร่วมรายการส่งเสรมิการขายกบั
ช่องทางการจองทีพ่กัออนไลน์ต่างๆ และควรมกีารปรบัปรุงหอ้งพกัอยู่เสมอเพื่อใหห้อ้งพกัดูสวยงามเหมาะแก่การเขา้พกั 
ทัง้นี้ควรมกีารค านึงถงึขนาดของหอ้งและราคาของหอ้งพกัเพื่อให้สอดคล้องกนัและสมเหตุสมผลดว้ย สุดทา้ยทีต่ัง้ควรอยู่
ใกลแ้หล่งชุมชนหรอืแหล่งการคา้ทีน่่าสนใจ มกีารเดนิทางเขา้ออกทีส่ะดวก ปลอดภยัทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื ทีจ่ะ
สามารถใชเ้ป็นจุดขายในการดงึดดูนกัท่องเทีย่วได ้

3. จากการทดสอบสมมตฐิานทีท่ าใหท้ราบว่า เมื่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธุรกจิทีพ่กัของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ทีค่ดิว่าทีพ่กับรเิวณถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 เป็นบรเิวณทีพ่กัทีด่ทีีส่ดุเพิม่ขึน้ จะท าใหแ้นวโน้มการใชบ้รกิารธุรกจิที่
พกัเพิม่ขึน้นัน้ ทางผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัโดยการสรา้งการรบัรูคุ้ณค่าและประสบการณ์อนัดจีากการเขา้พกั ทัง้ใน
แง่การเพิม่บรกิาร ความสะดวกสบายในการเดนิทาง หรอืการสร้างเงื่อนไขต่างๆในการส่งเสรมิการขาย เพื่อให้ผู้เขา้ใช้
บริการเชื่อว่าที่พักบริเวณนี้เป็นที่พักที่ดีที่สุด และจะนึกถึงที่พักบริเวณนี้เป็นบริเวณแรกหากมีโอกาสต้องเข้าพักที่
กรุงเทพมหานคร กจ็ะท าใหอ้ตัราการเขา้ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในทีส่ดุ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. เนื่องจากการวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นแค่ที่พกัประเภทโรงแรมระดบั 1 – 3 ดาว, โฮสเทล และ เกสต์เฮ้าส ์ดงันัน้ใน

งานวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาเพิม่เตมิในทีพ่กัประเภทอื่น เช่น โรงแรมระดบั 4 – 5 ดาว หรอื เซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์
2. เน่ืองจากในงานวจิยัฉบบันี้เป็นการศกึษากรณีศกึษาของบรเิวณ ถนนสขุมุวทิ 22 และสขุมุวทิ 24 เท่านัน้ ดงันัน้

ในงานวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในบริเวณที่พักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดอื่นๆ  ที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตนิิยมไปท่องเทีย่ว เช่น จงัหวดัภูเกต็ หรอืเชยีงใหม่ เป็นตน้ 

3. ในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรจะมีการศึกษาถึงปจัจยัภายนอกที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 
เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม เป็นตน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากทางอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสาร
นิพนธ์ที่ได้สละเวลาให้ค าปรกึษา ค าแนะนา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานวจิยั จนเสรจ็
สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และบุคคลในครอบครวัของผู้วิจยัที่เป็นก าลงัใจที่ดเีสมอมา 
ตลอดจนเพื่อนๆทุกท่านทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุน รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่าในการ
ใหค้วามร่วมมอืตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ีจนท าใหง้านวจิยัฉบบันี้เสรจ็สมบรูณ์ 
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