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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 2) เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 3) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 4) เพ่ือ
สร้างแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบการโฮสเทล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และพรรณนาอธิบาย การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าพักชาวต่างชาติ 
จ านวน 400 ตัวอย่าง  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ 
ร้อยละ และข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม  Solo Travel 
ของโฮสเทล และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในการเข้าพักโฮสเทล โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ  F-test 
(One Way ANOVA) 

ผลการศึกษา พบว่า บริบทการให้บริการของผู้ประกอบการ โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ทั้ง บริบทด้านบุคลากร บริบทด้านระเบียบปฏิบัติการ และบริบท
ด้านการด าเนินงาน มีการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ผู้ประกอบการโฮสเทลทั้งทางตรงและทางอ้อม ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในการ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี คือ ความพร้อมด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 
3.95 ความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า มีค่าเฉลี่ย 4.03 ความพร้อมด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
3.82 และความพร้อมด้านทักษะบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.97  ซึ่งทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการโฮสเทล ได้
ให้ความส าคัญในการหาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าพัก
ชาวต่างชาติให้กลับมาใช้บริการโฮสเทล  ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง พฤติกรรมการเข้าพักโฮส
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เทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ส่วนใหญ่รู้จักโฮสเทลผ่านค าแนะน าจากเพ่ือน และ หนังสือ 
นิตยสาร ร้อยละ 24.75 อิทธิพลในการเลือกโฮสเทลคือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 49.00 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกห้องพักแบบส่วนตัว ร้อยละ 51.25 กิจกรรมยามว่างคือ 
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 54.75 ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโฮสเทล ร้อยละ 
54 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกท่ีจะแนะน าเพ่ือนให้มาใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร้อย
ละ 77 และสุดท้ายปัจจัยในการเลือกโฮสเทล คือ ราคาถูก ร้อยละ 43.75   
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The objectives of the study were 1) to examine the context of hostel services in 

Muang District, Phuket Province for solo travel group. 2) to examine the readiness of 

hostels in Muang District, Phuket, about supporting for Solo Travel Group. 3) to examine 

the behavior of hostel guests in Muang District, Phuket Province. 4) To develop a hostel 

strategy in Muang District, Phuket Province. To support Solo Travel group by the 

integrated methodology research between quantitative and qualitative research. As 

quantitative research used interview from government officials and hostel operators. 

The research was used for data analysis by means of content and descriptive 

quantitative research used 400 questionnaires of foreign visitors. Descriptive statistics 

were used to find out the frequencies  and information on the potential of operators 

for the Solo Travel group and behavior in hostel accommodation. By average stats, 

standard deviation and hypotheses testing by F-test (One Way ANOVA) in variance 

analyzing. 

The findings showed that the service of the hostel operators in Muang District, 

Phuket Province. for the solo travel group had a good job such as personal , actions 
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and process that were based on direct cooperation between the government and the 

host operators, both directly and indirectly. The availability level of the hostel operator 

ranked at a good level, with average occupancy at 3.95, room and bathroom 

availability at 4.03, safety at 3.82, and staffing skills were an average at 3.97, both the 

government and the hostel operator focus about importance to development. To 

reassure foreign guests, they will return to the hostel in Phuket Town again. Almost 

majority of Solo Travel hostels with recommendations from friends and books at 24.75 

percent, influence in hostel choice is the opinion of users through the Internet at 49.00 

percent. Almost visitors choose private rooms at 51.25 percent and there were 54.75% 

do not want to participate in the hostel's activities. Most tourists recommended their 

friends to the hostel in Muang District, Phuket at 77 percent and final factor in choosing 

the hostel at 43.75 percent because it’s so cheap. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตและขยายตัวสูง 
อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟ้ืนฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ และปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยเป็น
อย่างมาก แต่ภายหลังวิกฤตการณ์ดังกล่าวประเทศไทยก็สามารถฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยวได้ดี และมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดิมโดยในช่วงตลอดปี 2559 ที่ผ่านมานั้นภาคการ
ท่องเที่ยวนั้นสร้างรายได้รวมเข้าประเทศเป็นจ านวนเงิน 2 ,510,779 ล้านบาท เมื่อเทียบรายได้จาก
การท่องเที่ยวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.09 (กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด, 2560) และในส่วนของสถานการณ์
การท่องเที่ยวไทยในช่วงเริ่มต้นปี 2560 นั้น มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็น
จ านวน 9.07 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 0.41 จากช่วงเวลาเดียวกันของมีที่ผ่านมา สร้างรายได้เข้า
ประเทศ 4.72 แสนล้านบาท และเป็นที่คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี 2560 นั้นจะมีรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวรวม 2.75 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 9.8 (ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) นอกจากนี้ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับ ให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่นักเดินทาง
ท่องเที่ยวคนเดียวไม่ควรพลาด (Louise Dickens, 2017) ในส่วนนี้เองท าให้ในอนาคตนั้นประเทศไทย
จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่ม Backpacker และ Solo Travel เพ่ิมข้ึนมาด้วย  

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นในทุก
พ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Solo Travel ที่เป็นผู้หญิง เพราะโลกเราทุกวันนี้มีความสะดวกและง่าย
ต่อการเดินทาง นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel จะให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัย และที่พัก
ราคาถูก แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการ และหาประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
และหลายประเทศในปัจจุบันก็ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาเป็นอันดับต้นๆ (Dipra 
Jha, 2017) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีคู่รัก หรือครอบครัว แต่ในการเดินทางท่องเที่ยว
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นั้นพวกคนกลุ่มนี้เลือกที่จะสันโดน เพ่ือมองหาประสบการณ์และพบปะผู้คนใหม่ๆ ระหว่างการ
เดินทางด้วยแผนการท่องเที่ยวที่ตัวเองวางไว้ (Luxury Backpacker, 2013b) 
  และจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นนั้น ท าให้ภาค
ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเช่นกันโดย 5 อันดับแรกของภาค
ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในปี 2559 คือ ธุรกิจสถานที่พักแรม ประมาณ 580 ,000 
ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 448 ,000 ล้านบาท ธุรกิจการขนส่งโดยสารทางบก 
ประมาณ 136,000 ล้านบาท ธุรกิจขนส่งโดยสารทางอากาศ ประมาณ 122,000 ล้านบาท และ
สุดท้ายธุรกิจบริการและนันทนาการ ประมาณ 100 ,000 ล้านบาท (กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ 
มีเดีย จ ากัด, 2560) ธุรกิจที่พักแรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงจากการท่องเที่ยวมี
แนวโน้มในการพัฒนาตัวเองและเติบโตเพ่ิมขึ้นส าหรับธุรกิจที่พักแรมในบางประเภท โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ท่ีมีอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ธุรกิจที่พักแรมยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็กประเภทอ่ืนๆ
นอกเหนือจากโรงแรม อาทิ ห้องพักรายวัน เซอร์วิสอาพาร์ทเม้นท์ โฮสเทล เกสต์เฮาส์ ซึ่งธุรกิจที่พัก
แรมเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ก าลังได้รับความนิยม อีกทั้งมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ต่ ากว่าโรงแรม 
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก, 2559) และหนึ่งในประเภทธุรกิจที่พักแรมที่ก าลัง
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ ธุรกิจโฮสเทล โฮสเทลเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในขณะนี้เป็นอย่าง
มาก มีอัตราการขยายตัวสูง โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศ หรือตาม
จังหวัดที่มีเศรษฐกิจดีตามภาคต่างๆ อีกทั้งตามจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดน โดยความหมายของค าว่า  
"โฮสเทล" คือ ที่พักราคาประหยัดส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเพียงสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
เท่านั้น อาทิเช่น เตียงนอน ห้องน้ า ที่เก็บสัมภาระที่ปลอดภัย ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง รูปแบบ
ห้องพักของโฮสเทลก็จะมีทั้งห้องเดี่ยว และห้องนอนเตียงรวมคล้ายกับหอพักนักเรียนและห้องน้ าที่ใช้
ร่วมกับผู้อ่ืน และโฮสเทลจะมีห้องโถงกว้างๆ ไว้นั่งเล่นเพ่ือท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่ๆ นั่งพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โฮสเทลเป็นที่รู้จักกันมานานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ทางฝั่งทวีปยุโรปและอเมริกา โฮสเทลยังเป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Backpacker ใน
ต่างประเทศและกลุ่ม Solo Travel ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่ก าลังมีการเพ่ิมการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากขึ้นในอนาคต จึงเป็นเหตุให้ธุรกิจโฮสเทลนั้นเกิดอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้น 
(วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์, 2559) ปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีโฮสเทลทั่วประเทศ
กว่า 2,000 แห่ง ถือได้ว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะหากมองไปในด้านธุรกิจโฮสเทล
เป็นธุรกิจที่ใช้เงินในการลงทุนน้อยและไม่มีข้อจ ากัดที่ตายตัวส าหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใน
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ 
ธุรกิจโฮสเทลก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก (กองบรรณาธิการผู้จัดการออนไลน์, 2559) 
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จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดเดียวที่มีสภาพเป็น
เกาะตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และจังหวัดภูเก็ตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย โดยขึ้น
ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันอันดามัน” กล่าวคือ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว
สะอาดตัดกับน้ าทะเลใส และในขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตก็ เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส และภูเก็ตยังได้ชื่อว่าเป็นเมือง “East 
Meet West” ซึ่งหมายถึง “ตะวันออกพบตะวันตก” นั่นคือ ภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและ
เป็นเมืองนานาชาติที่ยังคงด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างชัดเจน (ส านักงานจังหวัด
ภูเก็ตกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, 2559) ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นประกอบไปด้วย 
3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอถลาง และอ าเภอกะทู้ ส าหรับอ าเภอเมืองภูเก็ตนั้นเป็นอ าเภอที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในทั้งหมด 3 อ าเภอ ท าให้พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมืองมีความหลากหลาย 
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
และสถานบันเทิง อาทิ เช่น หาดกะตะ หาดกะรน แหลมพรหมเทพ ย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมชิโน - โปรตุกีส ชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก ห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิงอ่ืนๆ ด้วย
เหตุนี้เองอ าเภอเมืองภูเก็ตจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และจากสถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ตลอดปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวกว่า 12 ล้านคนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวกว่า 313,005.6 ล้านบาท (ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2558) อ าเภอเมืองภูเก็ตจึงเป็น
อีกหนึ่งเป้าหมายของนักลงทุน รวมไปถึงนักลงทุนในธุรกิจโฮสเทลที่มองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจได้
เข้ามาเปิดโฮสเทลในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้น ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายของนักท่องเที่ยว
หลายๆ คน จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่ม Solo Travel ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจาก
ทั่วทุกมุมโลก หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ก็เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ชอบและเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮสเทลในระหว่างการ
เดินทาง และการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักนั้นท าให้ทั้งนักลงทุนและผู้ประกอบการต่าง
สนใจเข้ามาท าธุรกิจภายในพ้ืนจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจโฮสเทล ที่ก าลังได้รับความ
นิยม แต่เนื่องธุรกิจโฮสเทลในปัจจุบันนั้นเปรียบเสมือนเทรนด์ทางการท าธุรกิจ ผู้ประกอบและนัก
ลงทุนหลายรายจึงไม่ได้สนใจในรายละเอียดของระบบการบริหารจัดการ หรือการท าการศึกษา สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกิจรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้บริการโฮสเทล ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล 
หลายแห่งในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตขาดความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลัก
ที่ใช้บริการโฮสเทล ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงปัญหาที่มาและความส าคัญของการท าธุรกิจโฮสเทล ให้
สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มผู้ใช้บริการหลักของธุรกิจโฮสเทล จึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนา
โฮสเทล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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1.2 ค าถามการวิจัย 

1. บริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel เป็นอย่างไร 

2.  ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มSolo Travel เป็นอย่างไร 

3. พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัด 
ภูเก็ต เป็นอย่างไร 

4. แนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  

2. เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการ 
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 

4. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมความพร้อมให้กับโฮสเทล ในอ าเภอ 
เมือง จังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 

2. สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้อบรมผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจโฮสเทล เพ่ือพัฒนา 
บริการนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
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3. กระตุ้นให้ผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจโฮสเทล เห็นความส าคัญในการให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 

4. น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโฮสเทล  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
 

1.5 สมมติฐานการวิจัย  

1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ทัศนคติด้านระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 

2. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 
 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตของเนื้อหา  

 คุณลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 
 

 1.6.2 ขอบเขตของประชากร 

  ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เดินทางเข้าใช้บริการโฮสเทล      
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

 
1.6.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

1.6.4 ขอบเขตด้านเวลา 

 เก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บริบท หมายถึง การการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ในด้านต่างๆ 

- ด้านการบริการของบุคลากร หมายถึง การให้บริการของบุคลากรที่มีต่อนักท่องเที่ยว 
- ด้านระเบียบในการ หมายถึง ข้อก าหนด แผนงาน แนวทาง กติกาต่างๆ ที่ท าให้การ

บริการมีคุณภาพ 
- ด้านการด าเนินงาน หมายถึง กระบวนหรือขั้นตอนในการท างาน 
โฮสเทล หมายถึง สถานที่พักผ่อนชั่วคราวที่มีชีวิตชีวา และความสนุกสนาน และมีเฉพาะสิ่ง 

อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น การเข้ามาพักโฮสเทลนอกเหนือจากการพักค้างคืนชั่วคราวแล้วเพ่ือพบปะ
สังสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และค้นหาเพ่ือนร่วมทางใหม่ๆ ที่มีอุดมคติ
เดียวกัน โดยไม่รู้จักกันมาก่อนล่วงหน้า (วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์, 2559) 
ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือ โฮสเทลในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น 
 นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียว 
(Gray Cargill, 2009) ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าใช้บริการโฮส
เทลในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น 
 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่สร้างความสะดวก หรือท าให้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น เช่น โทรทัศน์ ที่อ่านหนังสือ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องน้ า  ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ สิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น 
 ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไม่เสี่ยงต่ออันตราย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งร่างกาย 
และสัมภาระ ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือ ความปลอดภัยในระหว่างการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น 
 ทักษะบุคลากร  หมายถึง บุคลากรผู้ที่มีความช านาญ หรือความสามารถในการงานส าหรับ
งานวิจัยชิ้นนี้คือ ทักษะของผู้ประกอบการโฮสเทล และบุคลากรภายในโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ตเท่านั้น



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 การท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต 
2.2 ธุรกิจโรงแรม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับโฮสเทล 
2.4 Solo Travel    
2.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต 

 การท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย
เป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเพ่ือที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโลก โดยมี
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเพ่ิมมากข้ึน การท่องเที่ยวจึงถูกกลืนผสมผสานไปกับการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ ทุกมิติ ดังนั้น
ในการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศจึงได้มีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเข้าไปร่วมด้วย และ
ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือเป็นแผนหลักในการพัฒนา
ประเทศ  

สถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะการแข่งขันความเสี่ยง วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยว แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวโลก พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความไม่มั่นคงทาง
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เศรษฐกิจ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสะดวกสบายในการเดินทาง การเข้าถึงข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่
ง่ายขึ้น และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามกระแสท าให้แนวโน้มของจ านวนนักท่องเที่ยว
โลกนั้นยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ส่งผลให้กับโอกาสในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยเช่นกัน เพราะเนื่องจากประเทศนั้นได้มีอัตราการขยายตัวทางการท่องเที่ยวมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ทางการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนนักท่องเที่ยว
ของประเทศไทยนั้นเพ่ิมขึ้นจาก 14.0 ล้านคนในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวมากถึง 29.88 ล้านคน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายนั้นของนักท่องเที่ยวนั้นก็เพ่ิมขึ้นตาม
จ านวนของนักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 

ในปีพ.ศ. 2560 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต คาดการณ์ว่า จะยังคงอยู่ในสภาวะชะลอตัว 

เนื่องมาจากสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ ส่งผลกระทบในด้านความมั่นใจในการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยว คือ สาเหตุจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้ และสถานการณ์

การก่อการร้าย ที่มีผลมาจากสงครามในตะวันออกกลาง ทั้ง 2 สถานการณ์ท าให้การเดินทางแบบ 

Long Haul ลดลง ท าให้เกิดผลกระทบต่อตลาดยุโรปเป็นอย่างมาก ในขณะที่ตลาดสแกนดิเนเวีย จะ

มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นปกติ แต่จะกระจายตัวไปตามแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมากกว่าอยู่ใน

ภูเก็ต ด้วยเหตุผลทางด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อมของภูเก็ตที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และการคมนาคม

ขนส่งที่แออัดเป็นอย่างมาก ท าให้ตลาดนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้กระจายตัวออกจากภูเก็ต ในส่วนตลาด

เอเชีย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตลาดที่เพ่ิมขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดในปีพ.ศ. 2559 ในกลุ่มนี้ ได้แก่ อินเดีย และตะวันออกกลาง ส าหรับตลาดจีน จะยังคงอยู่ใน

ภาวะถดถอยไปอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่าตลาดในกลุ่มนี้จะสามารถปรับตัวเข้ากับโครงสร้างราคา และ

มาตรฐานใหม่ที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นไป ซึ่งก็อาจจะใช้เวลาพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม จะคงเกิดขึ้น

เฉพาะต่อกลุ่มที่เป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) จากกลุ่มตลาดจีน 

ส าหรับตลาดออสเตรเลีย และรัสเซีย จะยังคงเป็นตลาดหลักของภูเก็ตในปีพ.ศ.  2560 ตลอดทั้งปี 

รวมถึงตลาดอาเซียน ที่มองภูเก็ตเป็นเสมือนสนามหลังบ้านส าหรับใช้พักผ่อนในยามว่าง  …………..            

(กองบรรณาธิการผู้จัดการออนไลน์, 2560) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ และแนวโน้มทางเศรษฐกิจก็เป็นตัวที่ส่งผลทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่จาก

สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวไทยจึงได้มีการจัดนโยบายที่กระตุ้น
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การท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยมีแนวโน้มทางการท่องเที่ยวนั้นดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน

ในทุกๆ ปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นก็เพ่ิมขึ้นตามจ านวนของ

นักท่องเที่ยวเช่นกัน ส าหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นถึงแม้แนวโน้มการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560 จะมีการ

ชะลอตัวแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน อินเดีย และออสเตรเลี ย ที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายเช่นเดิม  

 

2.2 ธุรกิจโรงแรม  

 2.2.1 ความหมายของธุรกิจโรงแรม  
ความหมายของโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4 อ้างถึงใน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2547) บัญญัติว่าโรงแรม เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว ส าหรับนักเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน
ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือการกุศล ทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหา
ผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน สถานที่พักท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้นสถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ (2553: 34) กล่าวว่า โรงแรม หมายถึง สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมี 
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยว นักเดินทาง หรือบุคคลอ่ืน
โดยมีค่าตอบแทนในระหว่างการเข้าพัก ซึ่งโรงแรมกับสถานบริการอ่ืนๆนั้นจะมีความแตกต่างกันใน
ส่วนของระยะเวลาการเข้าพัก ถ้าหากเป็นสถานประกอบการที่เปิดบริการให้เข้าพักชั่ วคราวโดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ถือเป็นการประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม แต่ถ้าเปิดบริการให้เข้าพักใน
ระยะเวลาที่มากกว่า 1 เดือนนั้นจะเป็นลักษณะของการเปิดประกอบกิจการของสถานบริการด้านที่
พักในรูปแบบอ่ืน อาทิเช่น อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น 
 กนกอร อ่อนเรือง (2556: 11)  กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรม หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือหา
รายได้โดยการเปิดให้บริการห้องพัก  พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่างๆ รวมไปถึงมีบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม แก่ลูกค้าหรือแขกที่มาใช้บริการ ซึ่งจะมีการแบ่งแผนกการให้บริการตามส่วน
ของงานโรงแรม ประกอบไปด้วยแผนกการบริการส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกช่าง แผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม แผนกรักษาความปลอดภัย และจะมีการบริการส่วนในของโรงแรม คือ แผนกการตลาด 
แผนกบัญชี และแผนกบุคคล  
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อธิป นนทกะตระกูล (2557: 11) กล่าวว่า โรงแรม คือสถานที่ที่ใช้ส าหรับรับรองนักท่องเที่ยว
หรือผู้เดินทางที่ต้องการจะค้างคืนโดยมีการเรียกเก็บค่าบริการในการเข้าพักของสถานที่นั้นๆ ตามช่วง
ระยะเวลาที่เข้าพัก ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้บริการนั้น 

วิษณุ บ่างสมบูรณ์ (2546: 68-69) กล่าวว่า โรงแรม หมายถึง สถานที่พักแรมที่มีการบริการ
ห้องพัก พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าพัก ตลอดจนมีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
โดยมีระยะเวลาในการเข้าพักแล้วคิดค่าบริการเป็นผลตอบแทน  

ขจิต กอบเดช (2554: 3) กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรม คือ การด าเนินกิจการแบบที่มีสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นสินจ้างส าหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางหรือผู้ที่หาที่พักอาศัยชั่วคราวระหว่าง
พ านักอยู่ต่างถิ่นเดิมจากที่เคยอาศัยอยู่ โดยจะมีการบริการอาหาร เครื่องดื่มไว้ให้ผู้เข้าพักและ
ผู้ใช้บริการอย่างมีแบบแผน มีมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ตามขอบข่ายของการบริการแต่ละสถานที่
บริการนั้นๆ เหตุนี้จึงท าให้โรงแรมแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เพราะโรงแรมเป็นเครื่องมือ
การผลิตที่มุ่งขายบริการให้ได้ก าไรสูงสุดให้คุ้มกับการลงทุนและการบริหารงาน 

พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล (2546: 4) ได้อธิบายความหมายของโรงแรมว่า โรงแรม หมายถึง 
ที่ส าหรับพักแรม มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่มีหลายชั้น ประกอบไปด้วยห้องพักภายในเป็น
จ านวนมาก และจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายภายในอาคารหรือห้องพัก ให้แก่ผู้เข้าพักหรือผู้
ที่เข้ามาใช้บริการ 

นิคม จารุมณี (2535: 169) ได้อธิบายความหมายของโรงแรมว่า โรงแรม คือ บ้านพักท่ีมีตั้งแต่ 
10 ห้องพัก ไปจนถึงตัวอาคารที่มีขนาดใหญ่ มีห้องภายในอาคารนับพันห้อง ทั้งห้องพัก ห้องอาหาร 
ห้องประชุม ร้านค้า หรือสถานที่ออกก าลังกาย โดยจะเปิดบริการเช่าพักให้แก่นักท่องเที่ยว  

 
2.2.2 ประเภทของธุรกิจโรงแรม 
ภานุพงศ ์วัชรประสิทธิ์ (2549: 45-46) ได้แบ่งประเภทของโรงแรม ตามลักษณะของการเข้า

พัก ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. โรงแรมที่เข้าพักชั่วคราว (Transient Hotel) คือ โรงแรมที่พัก ที่นักท่องเที่ยวหรือนัก

เดินทางหรือนักธุรกิจ แวะเข้ามาพักโดยมีช่วงเวลาโดยประมาณ 1-7 วัน โดยที่ทางโรงแรมจะมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกสบายไว้บริการอย่างครบครัน และโดยส่วนใหญ่โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ใน
เมืองใหญ่ ที่ง่ายและสะดวกในการเดินทาง 

2. โรงแรมที่เข้าพักประจ า (Residential Hotel) เป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทาง
หรือนักธุรกิจ แวะเข้ามาพักโดยมีช่วงเวลาโดยประมาณ 1-3 เดือน หรืออาจจะเป็นปี โดยที่พักประเภท
นี้อาจจะมีส่วนของห้องครัวเพ่ิมเติมจากโรงแรมในประเภทแรก แต่โดยรวมในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่
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โรงแรมมักจะมีห้องพักท้ังสองแบบไว้ด้วยกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของแขกที่เข้าพักท้ังสอง
ประเภท  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยได้มีการ
แบ่งประเภทของโรงแรมภายในประเทศโดยวิธีการให้ดาวไว้ 5 ระดับ (Star Rating System) 
ดังต่อไปนี้ 

1. โรงแรมระดับชั้นเยี่ยม 5 ดาว (Five star Hotel) เป็นโรงแรมที่มีการให้บริการอย่าง
สมบูรณ์แบบ โดยโรงแรมประเภทนี้จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักอย่างครบครัน เช่น ภายใน
ห้องพักจะมีอ่างอาบน้ าส่วนตัว มีสระว่ายน้ า พ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย ภัตตาคารระดับสูง และการ
บริการที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน 

2. โรงแรมระดับชั้นหนึ่ง 4 ดาว (Four star Hotel) เป็นโรงแรมที่มีการให้บริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกสูงกว่ามาตรฐาน เช่น มีภัตตาคาร คอกเทลเลาจ์ ไว้ให้บริการ 

3. โรงแรมระดับชั้นสอง 3 ดาว (Three star Hotel) เป็นโรงแรมที่ให้บริการอยู่ในระดับ
มาตรฐานเน้นความสะดวกสบาย และจะมีการบริการอาหารเครื่องดื่มภายในโรงแรมตามปกติ  

4. โรงแรมระดับชั้นสาม 2 ดาว (Two star Hotel) เป็นโรงแรมส าหรับนักท่องเที่ยวแบบ
ประหยัดหรือเปิดบริการเพ่ือการพาณิชย์ โดยห้องพักบางห้องพักภายในห้องอาบน้ าจะมีฟักบัว และ
จะมีลิฟต์ในการอ านวยความสะดวกส าหรับการขึ้นลงระหว่างชั้น ส่วนอาหารและเครื่องดื่มจะมีการ
บริการภายในโรงแรม แต่ผู้เข้าพักจะต้องมีการเสียค่าบริการเพ่ิม 

5. โรงแรมระดับประหยัด 1 ดาว (Economy Hotel) เป็นโรงแรมที่มีการให้บริการห้องพัก
ในแบบประหยัด ไม่มีห้องอาบน้ าหรือห้องน้ าภายห้องพัก ไม่มีลิฟท์บริการ และไม่มีการบริการอาหาร
หรือเครื่องดื่มภายในโรงแรม 

จ าลอง ทองดี (2526); นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ (2548); เกรย์ วิลเลี่ยม เอส , ลิกูโอริ, ซาลวา
ทอร์ ซี (2551); และ สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ (2554) อ้างถึงใน ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์ (2557: 56-58) 
ได้กล่าวถึงประเภทของโรงแรมไว้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถสรุปอธิบายรายละเอียดประเภท
ของโรงแรมได้ดังต่อไปนี้  

1. โรงแรมตากอากาศ หรือ Resort Hotels เป็นการด าเนินธุรกิจโรงแรม ที่สร้างโรงแรมอยู่
ตามแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศ ซึ่งจะมีท าเลที่ดี เช่น ตั้งอยู่บนภูเขา ริมทะเลสาบ ริมชายหาด ใกล้
น้ าตก เป็นต้น โดยจะมีการเดินทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และอาจจะมีการจัดกิจกรรมทาง 
การท่องเที่ยวเพ่ิมเติม เช่น การตกปลา ขี่ม้า และปีนเขา โดยที่พักตากอากาศนี้จะมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าพัก 

2. โรงแรมใกล้สนามบิน หรือ Airport Hotels เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกล้กับสนามบิน 
ห้องพักจะมีการกันเสียงรบกวนจากเครื่องบินในเวลาเครื่องบินขึ้นหรือลง ซึ่งโรงแรมประเภทนี้จะได้รับ
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ความนิยมจากผู้โดยสารที่เป็นนักธุรกิจ นักเดินทางที่รอเวลาบิน หรือผู้โดยสารที่โดยสายการบิน
ยกเลิกเท่ียวบิน เพราะเนื่องจากโรงแรมจะช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมา
ระหว่างสนามบินได้ง่าย 

3. โรงแรมในเมืองหรือโรงแรมย่านพาณิชย์ หรือ Commercials/City Hotels เป็นธุรกิจ
โรงแรมที่ก่อสร้างข้ึนในย่านธุรกิจทางการค้า โดยผู้เข้าพักหรือใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจหรือผู้
ที่มาติดต่อธุรกิจ ประชุม และโรงแรมที่พักประเภทนี้เป็นที่นิยมในการใช้ประชุม สัมมนา หรือบริษัท
น าเที่ยวมักจะเลือกใช้บริการให้เป็นที่พักของกรุ๊ปทัวร์ เพราะโรงแรมตั้งอยู่ในเขตเมืองและย่านธุรกิจ
การค้า ง่ายและสะดวกในการเดินทาง 

4. โรงแรมเพ่ือการประชุม หรือ Convention Hotels เป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ ใหญ่กว่า
โรงแรมอ่ืนๆ โดยทั่วไปและมีจ านวนห้องมากกว่าปกติ เพ่ือเป็นการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมในการจัด 
การประชุมขนาดใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก มีห้องจัดเลี้ยง (Ballroom) ห้องนิทรรศการ 
รวมทั้งห้องอาหารแบบต่างๆ และจะมีการอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจในด้านต่างๆ 
เช่น การประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Video Conference เป็นต้น 

5. โรงแรมคาสิโน Casino Hotels เป็นโรงแรมที่มีการบริการด้านการพนัน แต่ถึงแม้ว่า
โรงแรมประเภทนี้จะมีห้องพักที่ใหญ่มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเพรียง และมีห้องอาหารอย่าง
หรูหรา ไว้ให้บริการ ก็ไม่ได้ส าคัญไปกว่าการเน้นให้บริการส าหรับแขกเข้ามาเล่นการพนัน 

6. โรงแรมบูทีค Boutique Hotels เป็นโรงแรมที่มีขนาดเล็ก ที่เน้นในเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบที่พักเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความใส่ใจ
เรื่องการให้บริการในการแข่งขันกับโรงแรมประเภทอ่ืนที่นักลงทุนมีทุนในการด าเนินงานสูงกว่า แต่ใน
ขณะเดียวกัน โรงแรมบูทีคนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่าโรงแรมอ่ืนจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวในระดับสูง High end  

7. โรงแรมประเภทห้องชุด Suite Hotels โรงแรมประเภทห้องชุดนี้จะมีเฉพาะห้องชุดไว้ให้ 
บริการ ซึ่งห้องชุดก็คือ ห้องพักที่มีห้องรับแขกแยกออกมาจากห้องนอน และบางที่อาจจะมีห้องครัว
เล็กๆ ภายใน 

8. โรงแรมแบบแบ่งเวลา Time-Share Hotels และโรงแรมประเภทคอนโดมิเนียม  
Condominium Hotels เป็นโรงแรมที่มีการซื้อความเป็นเจ้าของ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวผู้ที่เป็นเจ้าของห้องพักมีสิทธิที่จะครอบครองห้องพักของตน และเจ้าของห้องพักอาจจะน า
ห้องพักไปปล่อยให้เช้าโดยผ่านการบริการของโรงแรมนั้นๆ โดยจะมีการบริการต่างๆเหมือนกับการ
บริการในโรงแรมโดยทั่วไป 

9. โรงแรมเรซซิเดนท์ Residential Hotels เป็นประเภทโรงแรมที่ผู้ใช้บริการหรือแขกที่เข้า
มาจะอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ผ่านการเช่าอยู่ ซึ่งจะมีการท าสัญญาเช่าและทางโรงแรมก็จะมีบริการ 
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 ท าความสะอาดห้องพัก บริการอาหารแบบส่งถึงห้อง มีห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น เป็นต้น 
 นารีรัตน์ บุญเพ็ง (2544: 47-48) ได้แบ่งประเภทของโรงแรมไว้ ดังนี้ 

1. โรงแรมท่าอากาศยาน Airport Hotel คือ ประเภทของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้
สนามบิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นที่จะรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารที่ก าลังเดินทางต่อ หรือ
ผู้โดยสารที่โดนสายการบินยกเลิกบิน ซึ่งอาจจะมีการคิดค่าเช่าบริการเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมง 

2. โรงแรมในเมืองใหญ่ Large Cities คือ โรงแรมที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองใหญ่มีผู้คนมากมาย มี
การคมนาคมที่สะดวก เป็นแหล่งทางการค้าหรือศูนย์กลางทางธุรกิจ ซึ่งจะมีจ านวนห้องพักตั้งแต่หลัก
ร้อยถึงหลักพัน มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครันไว้ส าหรับผู้เข้าพัก 

3. โรงแรมในเมืองเล็ก Small Cities คือ โรงแรมขนาดปานกลาง มีจ านวนห้องพักไม่มาก 
และจะตั้งอยู่ตามเมืองขนาดเล็ก โดยจะมี บริการร้านค้า ห้องจัดประชุม ร้านอาหาร เพ่ือหารายได้
เสริมเข้าโรงแรมจากการใช้บริการห้องอ่ืนๆ นอกจากห้องพัก  

4. โรงแรมตากอากาศ Resort เป็น โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล และจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสร้างกิจกรรมความบันเทิง หรือกิจกรรม
สันทนาการเป็นจุดดึงดูดให้แก่ผู้ใช้บริการ 

5. โรงแรมแบบรถยนต์เข้าจอดใกล้ห้องพัก Motel โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
บริเวณริมทางหลวง ผู้ใช้บริการมักแวะเข้าพักระหว่างเดินทาง ซึ่งผู้เข้าพักสามารถน ารถจอดไว้หน้า
ห้องพักของตนเองได้เลย 

 
 2.2.3 การด าเนินกิจการของธุรกิจโรงแรม 
 Gee, Choy and Makens (1984: 219-220) ได้กล่าวว่า การด าเนินธุรกิจโรงแรมนั้นแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท 

1. ระบบด าเนินการเอง (Owner Operated System) ระบบที่เจ้าของนั้นเข้ามาบริหาร
กิจการด้วยตัวเอง โดยอาจจะให้สมาชิกภายในครอบครัวเข้ามาด ารงต าแหน่งทางการบริหารภายใน
โรงแรม 

2. ระบบการรับสิทธิ (Franchise System) ระบบที่เจ้าของกิจการไปติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์   
ในตราสัญลักษณ์ ชื่อ และระบบในการบริหารงานโรงแรมมาจากโรงแรมที่มีชื่อเสียง 

3. ระบบการท าสัญญาหรือจัดการ (Management Contract) ระบบที่เจ้าของกิจการ     
ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโรงแรม โดยเจ้าของกิจการจะเป็นเพียงผู้ลงทุนและ
ให้บริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโรงแรมเข้ามาเป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมด 

4. การเข้าเป็นโรงแรมในเครือข่าย (Chain Hotel System) ระบบที่เจ้าของกิจการมีโรงแรม
เองอยู่แล้วแต่ยังต้องการร่วมลงทุนกับโรงแรมที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายแต่มีบุคลากรในการจัดการ  
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เป็นของตัวเอง โดยด าเนินกิจการตามรูปแบบโรงแรมแม่ซึ่งจะคอยให้ค าปรึกษาและช่วยในด้านการ 
ตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส ารองที่พัก ในรูปแบบเดียวกันหมด  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความหมายของ “โรงแรม” คือ สถานที่พักส าหรับนักเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยวที่จะใช้บริการเพียงชั่วคราวในระหว่างการเดินทางหรือท่องเที่ยวพักผ่อนเท่านั้น โดยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในระหว่างการเข้าพักเปรียบเสมือนอยู่บ้านของตัวเองหรืออาศัยบ้านญาติ เพียงแต่
จะมีการคิดค่าบริการในการเข้าพักในแต่ละครั้งตามจ านวนคืนที่เข้าพัก และนอกเหนือจากนั้นจะมี
บริการเพ่ิมเติมจากพนักงานในโรงแรมซึ่งจะแตกต่างจากการพักอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองที่ต้องคอยดูแล
ความสะอาดบ้านพักด้วยตัวเอง แต่การเข้าพักในโรงแรมจะมีการดูแลท าความสะอาดจากพนักงาน
โรงแรมและผู้เข้าพักสามารถเรียกร้องส่วนอ่ืนได้ตามความต้องการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงแรม
ที่ผู้เข้าพักเลือกใช้บริการ 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโฮสเทล 

 2.3.1 ความหมายของโฮสเทล  
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 37) กล่าวว่า โฮสเทล คือ ที่พัก

ส าหรับนักเดินที่จะได้มาพักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในห้องนอนรวม ซึ่งอาจจะมีเตียงนอนตั้งแต่ 2 เตียง
จนไปถึง 30 เตียง และผู้เข้าพักสามารถที่จะจ่ายค่าที่พักได้ในราคาที่ประหยัด เนื่องจากโฮสเทลจะมี
สิ่งอ านวยความสะดวกและข้าวของเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อ่ืน อีกทั้งโฮสเทลในปัจจุบันก็ไม่ได้มี
สภาพเรียบง่ายหรือมีการผลัดเวรกันท างาน เช่น การเปลี่ยนผ้าปูเตียง การทิ้งขยะ หรือการล้างห้องน้ า 
ตามโฮสเทลแบบโบราณอีกต่อไป แต่โฮสเทลในปัจจุบันมีการออกแบบที่สวยงาม และมีโฮสเทล 
จ านวนไม่น้อยที่มีการให้บริการที่ดีใกล้เคียงโรงแรม เพียงเพ่ิมความเป็นกันเอง ความยืดหยุ่น ให้
ความรู้สึกผ่อนคลาย และสิ่งส าคัญที่เป็นหัวใจหลักของโฮสเทล คือ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน ใช้เวลาอย่างมีความสุขกับเพื่อนที่มาจากต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม   

จารุภา สุนทรปกาสิต อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559:167) 
กล่าวว่า โฮสเทล คือ บ้านหลังที่สองของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว
จริงๆ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีความเป็นส่วนตัวและสบายใจเหมือนอยู่บ้านร่วมกับครอบครัว  

พงษ์พิชญ์ เฉลิมถิรเลิศ อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 189) 
กล่าวว่า โฮสเทล คือ ที่พักที่ลูกค้าสามารถมาพักผ่อน มาอยู่ได้อย่างสบายและปลอดภัย รวมทั้งเป็น
สังคมเล็กๆ ให้มาเจอกับเพ่ือนใหม่ เพราะนักท่องเที่ยวบางคนก็มาคนเดียวเป็น Solo Traveler บ้างก็
มาเป็นคู่ มาเป็นกลุ่ม แต่ทุกคนล้วนที่จะต้องการความสนุกสนานเฮฮาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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ใหม่ๆ เพราะถ้าหากเป็นธุรกิจโรงแรมนั้นเจ้าของอาจไม่ได้ลงมาคลุกคลีกับลูกค้า ไม่ได้สร้างความสนิท
สนมกับลูกค้าโดยตรง แต่โฮสเทลเจ้าของจะช่วยกันทุกคนมี Service Mind ที่จะร่วมกันสร้างความ  
พึงพอใจให้กับลูกค้า  

กฤษณ์ พุฒพิมพ์ อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 207) 
กล่าวว่า โฮสเทล คือ สถานที่ของการสร้างคอนเนกชั่น สังเกตได้ว่าเวลาเราไปเที่ยวและเลือกใช้บริการ
โฮสเทล คนที่มาคนเดียวก็จะเลือกห้องพักรวม แล้วเราก็จะได้เพ่ือนใหม่จากตรงนั้น ซึ่งโฮสเทลก็คือ
สถานที่ที่ได้รู้จัก ได้แบ่งปัน และสร้างคอนเนกชั่นใหม่ๆ ส าหรับคนที่มีความสนใจหรือรักในสิ่งเดียวกัน 

PPTV HD36 (2013a) กล่าวว่า โฮสเทล คือ หนึ่งในที่พักประเภทที่ประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักท่องเที่ยวแบคแพคเกอร์ แต่ภายในของโฮสเทลนั้นไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีเพียงเตียง ที่นอน หมอน 
ผ้าห่ม ห้องน้ า และโฮสเทลที่ดูโทรม หรือล้าสมัย เพื่อประหยัดงบประมาณ เพราะในปัจจุบันนี้โฮสเทล
นั้นเป็นที่พักแบบประหยัด แต่มีความโดดเด่น ขายไอเดีย แนวความคิดใหม่ๆ ของผู้ประกอบการผ่าน
การออกแบบโฮสเทล เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างจุดเด่นให้กับโฮสเทล 

 
2.3.2 ประเภทของโฮสเทล 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 76-77) ได้แบ่งประเภทของโฮสเทล  

ไว้ด้วยกัน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 
1. Hostelling International (HI) บ้านพักเยาวชนนานาชาติ ซึ่งโฮสเทลประเภทนี้เกิดจาก

แนวคิดของ ริชาร์ด ชีร์แมน ครูชาวเยอรมันผู้ริเริ่มบ้านเยาวชนสากล ในปี ค.ศ.1909 โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือที่จะสนับสนุนให้นักเดินทางมีที่พักแบบประหยัดในการเดินทาง ซึ่งโฮสเทลประเภทนี้ขึ้นตรงกับ
องค์กรบ้านพักนานาชาติ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ 
บ้านพักนานาชาติบางแห่งนี้เปิดเป็นสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กผู้หญิง กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มพ่อ
แม่และเด็กนักเรียน บางแห่งนั้นเปิดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับกลุ่มคนที่ท ากิจกรรมกลางแจ้ง
โดยเฉพาะ เช่น เดินป่า ปีนเขา ในประเทศฝั่งยุโรปและอเมริกา HI ถือเป็นที่พักยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Backpacker ส่วนในฝั่งทวีปเอเชีย ประเทศจีนคือประเทศที่กิจการ HI เติบโตมาก
ที่สุด โดยมีอยู่ทุกเมืองหลักของประเทศ 

2. Independent Hostel คือ โฮสเทลประเภทที่เกิดจากความต้องการในการลงทุนทาง
ธุรกิจเป็นหลัก โดยทั่วไปแล้วโฮสเทลประเภทนี้มักจะอยู่ตามเมืองใหญ่เพ่ือตอบสนองความต้องการที่
พักราคาประหยัดให้กับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทาง รวมถึงผู้ที่เดินทางมาท าธุระในเมือง อาทิเช่น 
นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางเข้ามาสอบ คนต่างจังหวัดที่เข้ามาท าธุระในเมือง นักธุรกิจที่ต้องการที่พัก
ที่มีความสะดวกสบายในราคาที่ประหยัดระหว่างมาติดต่องาน ซึ่งในปัจจุบันโฮสเทลประเภทนี้มีความ
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หลากหลายมากขึ้น ส่วนหนึ่งจะมีการเจาะตลาดเฉพาะ เช่น บางแห่งเป็นที่พักส าหรับนักธุรกิจ บาง
แห่งเป็นที่พักส าหรับ Backpacker/Solo Traveler  

3. Boutique Hostel/ Design Hostel/ Luxury Hostel เป็นโฮสเทลที่เกิดจากความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และความต้องการของผู้ประกอบการเองที่อยากจะน าเสนอที่พัก
แบบใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นของโฮสเทลในการสร้างบรรยากาศของการพบเจอผู้คนใหม่ๆ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่จะเพ่ิมความสะดวกสบายในระดับหนึ่ง เช่น จ านวนเตียงที่น้อยลงในแต่
ละห้อง เตียงที่มีขนาดกว้างขึ้น ที่นอนคุณภาพดี มีอาหารพร้อม สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน แต่
ยังสามารถให้ทุกคนมาท ากิจกรรมร่วมกันในส่วนกลางได้  
 

2.3.3 รูปแบบของโฮสเทล 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 78-84) รูปแบบของโฮสเทลใน

ปัจจุบันแบ่งออกได้ 5 รูปแบบดังนี้ 
1. Basic Hostel/Budget Hostel คือ โฮสเทลที่ยึดปรัชญาโฮสเทลแบบดั้งเดิมในการท า

ธุรกิจ ซึ่งเน้นความประหยัด ความสะอาด เรียบง่าย และให้แขกบริการตนเอง แต่สิ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมา
คือ การสร้างกิจกรรมในกลุ่มแขกผู้เข้าพัก 

2. Standard Hostel คือ โฮสเทลที่เน้นความเรียบง่าย ความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัย แต่จะไม่เน้นกิจกรรมระหว่างลูกค้าที่เข้ามาพัก โฮสเทลรูปแบบนี้เหมาะกับลูกค้าที่เดินทาง
เพ่ือท าธุระ ชอบบรรยากาศที่สงบ เรียบง่าย 

3. Design Hostel คือ รูปแบบโฮสเทลที่สร้างจุดเด่นในการจดจ า โดยใช้งานออกแบบมาเป็น
เอกลักษณ์เป็นจุดขาย กลุ่มลูกค้าที่นิยมโฮสเทลนี้เป็นกลุ่มฮิปเตอร์ อาร์ติสต์ คนท างานอิสระ และ
นักท่องเที่ยวที่เสพติดเทคโนโลยี (Techno-Traveler) ที่ชอบงานออกแบบและถ่ายรูปลงโซเซียลมีเดีย  

4. Lifestyle Hostel คือ โฮสเทลรูปแบบที่เน้นการสร้างกิจกรรมระหว่างลูกค้าให้เกิดความ
สนุกสนาน มากกว่าการที่จะเน้นตกแต่งอาคารให้สวยงาม ถือเป็นแนวทางที่น่าลงทุน เพราะไม่ต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการออกแบบมากนัก 

5. Party Hostel คือ การใช้โฮสเทลให้เป็นที่จัดงานปาร์ตี้สังสรรค์กันเป็นหลัก มักจะมีบาร์
เป็นส่วนประกอยส าคัญอยู่ในพ้ืนที่บริเวณเดียวกับ Common Room โฮสเทลรูปแบบนี้มักจะมีการ
ตกแต่งที่เรียบง่าย ห้องนอนไม่เป็นจุดเด่น เนื่องจากจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบปาร์ตี้ จึงไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องท าห้องพักให้โดดเด่นมากนัก 
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2.3.4 องค์ประกอบของโฮสเทล 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 86-93) ได้กล่าวว่า โฮสเทลนั้นมี

องค์ประกอบ โดยการแบ่งองค์ประกอบของโฮสเทลก็คล้ายคลึงกับการแบ่งพ้ืนที่ในการท าธุรกิจนั่น   
ก็คือพ้ืนที่ที่สร้างรายได้ (Saleable Area) และพ้ืนที่ที่ไม่สร้างรายได้ (Non-Saleable Area)  

2.3.4.1 พ้ืนที่ที่สร้างรายได้ (Saleable Area) หมายถึง พ้ืนที่ที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับโฮสเทล ได้แก่ ห้องพัก (Guest Room) ห้องอาบน้ ารวม พ้ืนที่ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม พ้ืนที่
ส่วนกลาง (Common Area) เพ่ือให้ลูกค้าได้ใช้เวลาอยู่ในโฮสเทล และอาจจะมีแหล่งรายได้อ่ืนๆเพ่ิม
เข้ามา เช่น รายได้จากการขายพ้ืนที่เคาน์เตอร์ทัวร์ รายได้จากการขายคอร์สท าอาหาร คอร์สฝึกมวย  

1) องค์ประกอบของส่วนกลาง (Common Area) ซึ่งพ้ืนที่ส่วนกลางจะ
ประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

(1.1) Facilitate Area คือ จุดเชื่อมระหว่างพนักงานกับลูกค้าในการ
อ านวยความสะดวกระหว่างที่ลูกค้าเข้าพัก โดยใช้เป็นจุดต้อนรับ Check in – Check out รวมถึงให้
ข้อมูลต่างๆกับลูกค้าพ้ืนที่ส่วนนี้เปรียบเสมือน Reception ของโรงแรม บางแห่งถูกออกแบบให้เป็น
เคาน์เตอร์ บางแห่งเป็นโต๊ะง่ายๆ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองต่อลูกค้า พ้ืนที่นี้จึงเปรียบเป็นหัวใจ
หลักของโฮสเทล เพราะเป็นจุดที่สามารถสร้างประสบการณ์ท่ีดีและไม่ดีส าหรับลูกค้า 

(1.2) Common Area หรือพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นอีกหนึ่งหัวใจส าคัญของ
โฮสเทล บรรยากาศในพื้นที่ส่วนกลางไม่จ าเป็นต้องเป็นห้องที่ตกแต่งสวยงาม หรูหรา แต่ควรเป็นห้อง
ที่มีกิจกรรมให้แขกท าร่วมกันได้อย่างไม่รู้สึกเกร็ง อาจะเป็นห้องรกๆ โฮสเทลบางแห่งพ้ืนที่ส่วนนี้เต็ม
ไปด้วยชั้นวางรองเท้า ชั้นวางหนังสือ โต๊ะพูล โต๊ะปิงปอง มุมดูทีวี หรือมุมเตรียมอาหารและครัว 
เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นจุดขายของโฮสเทล 
และที่ส าคัญ พ้ืนที่ส่วนกลางนี้ควรเป็นพ้ืนที่โปร่งโล่ง อยู่ในสายตาของผู้ดูแลโฮสเทล ไม่ควรมีซอกมุม
มากเกินไป เพ่ือสะดวกในการดูแลและหลีกเลี่ยงการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

(1.3) Kitchen Area พ้ืนที่ห้องครัว ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญเป็น
พ้ืนที่ที่แขกสามารถจัดเตรียมอาหารเองได้ มักจะมีสองช่วงเวลา คือ มื้อเช้า โดยอาหารมื้อเช้าทั่วไป
ของแขกจะเป็น ขนมปังปิ้ง อเมริกันเบรกฟาสต์ และช่วงมื้อเย็น ที่จะต้องมี ตู้เย็น เตาแก๊ส ไมโครเวฟ 
ไว้ส าหรับประกอบอาหาร และในโฮสเทลก็ควรที่จะมีตู้เย็นไว้ส าหรับให้แขกแช่อาหารและเครื่องดื่ม 
ซึ่งบางโฮสเทลใช้กิจกรรมในห้องครัวเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงดูดลูกค้า เช่น การสอนท าอาหาร ท า
ขนม หรือจัดแข่งขันท าอาหาร เป็นต้น  

(1.4) Laundry Area เครื่องซักผ้านั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ส าคัญ
ของโฮสเทล เพราะแขกผู้เข้าพักที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจจะมีความจ าเป็นที่จะต้องซักเสื้อผ้า ซึ่งเครื่อง
ซักผ้าในโฮสเทลก็ควรจะติดตั้งแบบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และมีบริการจ าหน่ายผงซักฟอกไว้ที่
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ส่วนหน้าของโฮสเทล การติดตั้งเครื่องซักผ้าภายในโฮสเทลควรอยู่ในมุมที่แยกตัวออกมาจาก 
Common Area เนื่องจากการใช้งานเครื่องซักผ้าอาจท าให้เกิดเสียงดัง รวมทั้งควรมีราวตากผ้าและ
เตารีดไว้รองรับด้วยเช่นกัน  

(1.5) Luggage Store เป็นอีกหนึ่งส่วนส าคัญของโฮสเทล คือพ้ืนที่เก็บ 
สัมภาระท่ีแขกสามารถน าสัมภาระมาฝากไว้ได้ ซึ่งโฮสเทลบางแห่งอาจจะเรียกเก็บค่าบริการหรือบาง
ที่จะก าหนดเวลาขั้นต่ าในการรับฝาก ถ้าหากเกินระยะเวลาดังกล่าวก็จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ และ
สิ่งส าคัญอีกหนึ่งอย่างพ้ืนที่ส่วนนี้ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในความปลอดภัย
ให้แก่ลูกค้า 

(1.6) Theater Room ส าหรับโฮสเทลขนาดใหญ่ และมีปริมาณเตียง
เป็นจ านวนมากห้องดูทีวีหรือห้องกิจกรรมอ่ืนๆควรแยกออกมาจาก Common Area เพราะการดูทีวี
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงดัง ซึ่งห้องนี้อาจจะมีห้องคาราโอเกะ หรือโต๊ะพูลอยู่ใกล้ๆ ด้วยก็ได้  

(1.7) Public Toilet & Shower เป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก ถึงแม้ว่า
จะมีห้องน้ าและห้องอาบน้ าในโซนพื้นท่ีของห้องพักแล้วก็ตาม ห้องน้ าหรือห้องอาบน้ าส่วนกลางก็ควร
จะมีไว้ ในกรณีที่ลูกค้า Check out ออกไปแล้ว แต่ฝากกระเป๋าไว้และต้องการที่จะกลับมาอาบน้ า
ก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 2) องค์ประกอบของส่วนห้องพัก (Guest Room) แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
 (2.1) ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องน้ าในตัว Private Room with 

Bathroom Suite 
 (2.2) ห้องพักรวม พร้อมห้องน้ ารวม Dormitory Room with Shared 

Bathroom 
องค์ประกอบส าคัญที่สุดของห้องพัก คือ เตียง โดยส่วนใหญ่ของห้องพักรวมจะเป็นเตียง

2 ชั้น 4 6 จนไปถึง 8 เตียง และบางแห่งมีมากถึง 20 เตียง ประเด็นส าคัญ พ้ืนที่ในส่วนของห้องพักที่
เป็นเตียงนอนหรือเตียงสองชั้นควรมีองค์ประกอบ ต่อไปนี้  

1. ล็อกเกอร์ ส าหรับเก็บสัมภาระส่วนตัว เช่น กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งล็อกเกอร์นี้ก็
ขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าควรจะเป็นแบบใด เช่น ท าช่องเล็กๆ ไว้ตรงหัวเตียง ท าเป็นถุงผ้าห้อยไว้ 
หรือท าเป็นลิ้นชักเล็กๆ 

2. โคมไฟ ไว้ส าหรับในการอ่านหนังสือ ข้อควรระวังก็คือ ควรจะติดเป็นหลอดไฟ LED เพ่ือ
ประหยัดไฟและต าแหน่งในการติดตั้งที่ต้องค านึงถึงความร้อนจากหลอดไฟ   

3. ปลั๊กไฟ ส าหรับการเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป
แท็บเล็ต และควรเป็นปลั๊กท่ีใช้ได้ทั่วโลก (International Plug)    
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4. คีย์การ์ดส าหรับใช้ไฟฟ้า เพ่ือการควบคุมระบบไฟฟ้าของแต่ละเตียง ควรจะมีคีย์การ์ด
เฉพาะเตียงเพ่ือช่วยในการประหยัดไฟฟ้า   

5. ชั้นวางของเล็กๆ ตรงหัวเตียง ส าหรับวางของเล็กๆ น้อยๆ เช่นขวดน้ า หนังสือ   
6. เตียงนอน เตียงนอนไม่ควรเป็นเตียงเหล็กเพราะจะท าให้เกิดเสียงในเวลาขึ้นลงหรือเกิด

การขยับตัว จะเป็นการรบกวนเพื่อร่วมห้อง   
7. เครื่องนอน ประกอบด้วย เตียง หนอน ผ้าห่ม โดยเตียงนอนที่ใช้ในโฮสเทลจะมีความหนา

โดยประมาณ 6 - 8 แม่บ้านดูแลล าบาก นิ้ว เตียงที่หนาเกินไปจะมีความหนัก    
8. ระบบระบายอากาศ ส าหรับห้องนอนรวมที่ไม่มีหน้าต่าง ควรมีพัดลมดูดอากาศตรงประตู

ทางเข้า เพ่ือให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก และควรมีการก าหนดระยะเวลาเปิดปิด   
9. บันได ส าหรับการปีนขึ้นเตียงนอนในกรณีที่เป็นห้องนอนรวมเตียงสองชั้น ควรระมัดระวัง

ในการออกแบบให้บันไดมีความสะดวกสบายในการปีนขึ้นลง และไม่ขวางการเข้าออกเตียง   
10. หอ้งน้ าในโซนห้องพัก โดยทั่วไปถ้าเป็นโฮสเทลขนาดเล็ก ห้องน้ ารวมจะไม่แยกชายหรือ

หญิง แต่จะมีการแยกห้องน้ า และห้องส้วม อ่างล้างหน้าออกจากกัน ในกรณีที่เป็นโฮสเทลขนาดใหญ่
สามารถท าแยกกันได้เลย   

2.3.4.2 พ้ืนที่ที่ไม่สามารถสร้างรายได้ (Non-Saleable Area) ส่วนใหญ่องค์ประกอบ
ของพ้ืนที่ที่ไม่สร้างรายได้ ควรมีพ้ืนที่ไม่เกิน 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบด้วย
ทางเดินในอาคาร และห้องท างานต่างๆ รวมถึงทางหนีไฟ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก โฮสเทลที่ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้าควรมีทางหนีไฟไว้เผื่อเกิดกรณีเพลิงไม้ เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ
ลูกค้า   

1) ห้องเก็บผ้าปูเตียง ควรมีอย่างน้อยชั้นละหนึ่งห้อง และสามารถเก็บ      
สต๊อกผ้าปูเตียงได้อย่างน้อยหนึ่งวัน และควรมีห้องส าหรับผ้าที่รอการขนส่งไปซักแยกออกจากห้องผ้า
ที่สะอาด   

2) ห้องท างานของฝ่ายบัญชีการเงิน  ควรแยกออกเป็นห้องเอกเทศ เพราะ
เรื่องของเงินๆทองๆ และระบบงานเอกสารต่างๆที่ส าคัญ และมีเซฟไว้ส าหรับเก็บเงินสดของโฮสเทล  

3) ห้องเครื่องและห้องช่าง โดยห้องเครื่องของโฮสเทลได้แก่ ห้องปั๊มน้ า 
ห้องเมนไฟฟ้า ห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    

4) ห้องพักพนักงาน เป็นห้องส าหรับวางล็อกเกอร์ เก็บข้าวของส่วนตัวของ
พนักงาน และเป็นห้องเปลี่ยนชุดพนักงาน รวมถึงเป็นห้องพักผ่อนของพนักงาน 
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2.3.5 แนวโน้มของธุรกิจโฮสเทล 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 132) ธุรกิจโฮสเทลในประเทศไทย

เป็นธุรกิจที่คนรุ่นใหม่อยากจะก้าวมาท ามากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีความวุ่นวายและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ยิ่งถ้ามีสินทรัพย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งง่ายต่อการท าธุรกิจนี้ จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันมี
เด็กรุ่นใหม่อายุไม่ถึง 30 ปีหลายๆคน มีแนวความคิดอยากจะเป็นเจ้าของโฮสเทลมากขึ้น และด้วย
จ านวนโฮสเทลที่เพ่ิมขึ้นนี้ส่งผลให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น พร้อมกับการแข่งขันทางด้านราคาที่จะมี
การแข่งขันภายในตัวตามไป ซึ่งส าหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจโฮสเทลนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ข้อดีก็คือมีช่องทางในการพัฒนาโปรดักต์ให้ลูกค้า แต่ข้อเสียก็คือ เมื่อมีผู้เล่นเพ่ิมมากขึ้น การที่จะ     
กู้เงินเพื่อมาท าธุรกิจในรูปแบบเดียวกันก็จะมีช่องทางการกู้น้อยลง 

โชติรัตน์ อภิวัฒนาพงศ์ อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 163) 
กล่าวว่า ธุรกิจโฮสเทลในประเทศไทยในปัจจุบันยังสามารถเติบโตได้อีก เพราะจากประสบการณ์ใน
การท างานและได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยว จะรู้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว (Hub) 
โดยนักท่องเที่ยวจะใช้กรุงเทพเป็นพ้ืนที่จุดหลักในการเดินทางท่องเที่ยวก่อน จากนั้นค่อยเดินทาง
ต่อไปยังประเทศอ่ืนๆ และในส่วนนี้ท าให้ประเทศไทยยังคงเป็นพ้ืนที่นี่น่าสนใจในการขยายตัวของ
ธุรกิจนี้ 

อติพร สังข์เจริญ และมรรัตน์ อมรศิริชัยรัตน์ อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และ จิตติพันธ์ 
ศรีกสิกรณ ์(2559: 184) กล่าวว่า โฮสเทลเป็นธุรกิจที่ก าลังเติบโตได้ดีในปัจจุบัน และไม่อยากให้มอง
ธุรกิจนี้ว่าเป็นการแข่งขัน เพราะเจ้าของโฮสเทลแต่ละโฮสเทลก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของ
ตัวเอง ดังนั้นบางครั้งที่ลูกค้าเข้ามาพักกับเรา ครั้งต่อไปลูกค้าอาจจะอยากเปิดโอกาสในการเข้าพักที่
อ่ืน ที่ส าคัญที่จะดึงดูดลูกค้าได้ก็คือ การเป็นตัวของตัวเอง แล้วในท้ายที่สุดลูกค้าก็จะตามเรามาเอง  

นรเทพ อุดมเลิศสกุล อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ ์(2559: 193) 
กล่าวว่า ในช่วงระยะ 5 ปีนี้ ธุรกิจโฮสเทลในประเทศไทยนั้นยังสามารถเติบโตได้อีก ยิ่งมีการเปิด
อาเซียน จ านวนนักท่องเที่ยวก็จะมากขึ้น และทางเลือกของลูกค้าก็จากข้ึนในการมองหาบริการในราคา
ที่คุ้มค่า ซึ่งมองว่านี้คือโอกาสมากกว่าการแข่งขัน เพราะก่อนหน้านี้ในการเดินทางไปต่างประเทศ   
แต่ละครั้งจะมีทางเลือกแค่โรงแรมแพงๆ แต่ในปัจจุบันโลกเราเชื่อมเข้าหากันมากขึ้น และโดยส่วนใหญ่ 
70 เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มแบคแพ็กเกอร์และกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว และ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เองก็ต้องการที่จะใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวมากกว่าการหาที่พักแพงๆ ธุรกิจ     
โฮสเทลจึงสามารถไปได้อีกไกล และเจริญเติบโตได้อย่างแน่นอน 

กฤษณ์ พุฒพิมพ์ อ้างถึงใน วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2559: 208) 
กล่าวว่า ธุรกิจนี้ก าลังขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมีผู้เล่นมากราย ยิ่งท าให้เจ้าของธุรกิจต้อง
พัฒนาตัวเอง ถ้าเป็นในอดีตที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้ ผู้คนจะไม่สนใจเรื่องสไตล์และความ
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แตกต่างรวมทั้งการบริการ แต่ในเมื่อปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้น มีคนให้ความสนใจมากขึ้น 
ลูกค้าก็มีทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เจ้าของธุรกิจต้องไม่ควรที่จะอยู่นิ่ง ต้องพัฒนาในมิติต่างๆ เพ่ือ
ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุดและสามารถยืนอยู่ได้ในธุรกิจนี้  

Slow Life–a beautiful day (2015) กล่าวว่า ธุรกิจโฮสเทลเป็นเทรนด์ใหม่ที่ก าลังได้รับ
ความนิยม และง่ายต่อการท าธุรกิจนี้ อีกทั้งลักษณะและบุคลิกของคนรุ่นใหม่ง่ายต่อการเข้ามาท า
ธุรกิจโฮสเทล ด้วยเหตุผลหลักของโฮสเทลที่มีความสนุก มีสีสัน เพราะฉะนั้นแล้วโฮสเทลประเทศไทย
ในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มในการขยายตัวสูงเพิ่มขึ้น  

 
2.3.6 แนวโน้มของธุรกิจโฮสเทลในจังหวัดภูเก็ต 

 ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์ อ้างถึงใน กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (2559) ได้
กล่าวในงานสัมมนาการตลาด “Hostel ไขเคล็ดลับ ที่พักไซต์เล็ก กลเม็ดพิชิตแบ็กแพ็กเกอร์” 
ปัจจุบันธุรกิจโฮสเทลมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีกกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่  

ดังนั้น สรุปได้ว่า “โฮสเทล” คือ สถานที่พักผ่อนชั่วคราวที่มีความมีชีวิตวา และความสนุกสนาน 
และมีเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น รวมไปถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่พัก
ประเภทอ่ืนๆ ของค าว่าโฮสเทล คือ การเข้ามาพักเพ่ือพบปะสังสรรค์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยว และค้นหาเพื่อนร่วมเดินทางใหม่ๆที่มีอุดมคติเดียวกัน โดยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนล่วงหน้า   
   

2.4 Solo Travel 

2.4.1 ความหมายของ Solo Travel  
บริษัท ไอ ไสตล์ ครีเอชั่น จ ากัด (2560) ได้ให้ความหมายของ Solo Travel ไว้ดังนี้

นักท่องเที่ยวประเภทที่ชอบเดินทางไปไหนโดยล าพัง ซึ่งการท่องเที่ยวโดยล าพังหรือเดินทางไปไหน
โดยคนนั้นก็จะมีเสน่ห์ในตัว คือ คุณจะมีอ านาจในตัวของคุณเอง โดยสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้
โดยไม่ต้องปรึกษาเพ่ือนร่วมทางคนอ่ืน สามารถไปได้ทุกที่ที่ต้องการและยังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
จากคนในพื้นท่ีในการขอความช่วยเหลือ การเที่ยวคนเดียวเป็นการบังคับให้ตัวเองออกจาก Comfort 
Zone เปิดใจในการท าสิ่งใหม่ๆ และพบปะผู้คนใหม่ๆ มากขึ้น และยังมีโอกาสค้นพบตัวเองในระหว่าง
การเดินทาง 

Gray Cargill (2009) ได้ให้ความหมายของ Solo Travel ดังนี้ Solo Travel คือ การที่เรา
เดินทางไปที่ไหนสักแห่งเพียงล าพัง โดยที่จุดหมายปลายทางของการเดินทางนั้นไม่มีครอบครัว ญาติ   
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พ่ีน้อง หรือเพ่ือนรออยู่ที่นั่น แต่เราสามารถที่จะพบปะเพ่ือนใหม่ หรือท าความรู้จักกับคนแปลกหน้า
รวมถึงใช้เวลาร่วมกันเพียงชั่วคราวได้ นอกเหนือจากนั้นคือการที่เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพียงล าพัง  

Janice (2011) ได้ให้ความหมายของ Solo Travel คือ ความเป็นอิสระของการเดินทาง และ
ความอิสระของการเดินทางนี้ก็จะเพ่ิมระดับขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการและความมั่นใจของแต่ละคน 

BootsnAll (2560) ได้ให้ความหมายว่า Solo Travel คือ การท้าทายตัวเองในการเดินทาง
ด้วยเส้นทางที่คุณสร้างขึ้นมาเพียงคนเดียว ซึ่งระหว่างการเดินทางนั้นคุณอาจจะพบกับผู้คนแปลก
หน้า เพ่ือนใหม่ และที่ส าคัญในระหว่างการเดินทางคือคุณจะมีโอกาสท าในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกๆ
อย่าง หรือแม้กระท่ังการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณเองโดยที่คุณก็ไม่รู้มาก่อน และคุณยังสามารถที่
จะตัดสินใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องฟังหรือครุ่นคิดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นจากความคิดเห็น
ของคนอ่ืน 

(Luxury Backpacker, 2013a) ได้ให้ความหมายของ Solo Travel ไว้ว่า Solo Travel คือ 
คนที่เดินทางท่องเที่ยวตามการวางแผนของตัวเอง สามารถตัดสินใจท าสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง Solo 
Travel นั้นก็ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ว่าจะต้องเป็นคนโสด แต่อาจจะรวมไปถึงคนที่มีคู่ หรือมีครอบครัว
แล้วก็ได้ เพียงแต่ในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นผู้คนเหล่านั้นเลือกที่จะเดินทางเพียงล าพัง เพราะเขา
เหล่านั้นต้องการอิสระในระหว่างการเดินทางนั่นเอง  

Travel+Leisure (2017) ได้ให้ความหมายว่า Solo Travel นั้นไม่เพียงแค่แตกต่างเฉพาะ
การเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว หากแต่ยังต้องมีการเตรียมตัว วางแผนการเดินทางด้วยตัวเองทั้งหมด
ทุกกระบวนการ 

2.4.2 พฤติกรรมและแนวโน้มของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
จีราวัฒน์ คงแก้ว อ้างถึงใน กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด (2559) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการ

เดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และในยุคปัจจุบันนี้ การท่องเที่ยว
โดยล าพังได้มีการเติบโตขึ้นมากทั้งในและต่างประเทศ โดยเหตุผลที่ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวคนเดียวนั้น คือ การที่ไม่ต้องมีการเตรียมการวางแผนการเดินทางล่วงหน้ามากมาย
เหมือนสมัยก่อน อีกท้ังนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เติบโตคู่มากับสายการบินต้นทุนต่ า หรือ Low cost Airline 
ซึ่งโดยนิสัยและลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นั้น คือ ต้องการที่จะเป็นซัมบอดี้ ในสายตาคนอ่ืน 
อย่างน้อยก็ได้เป็นซัมบอดี้ในโลกโซเชี่ยล เป็นการเติมเต็มการมีตัวตนส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
เช่น การได้เดินทางไปท่องเที่ยวและอัพเดตเรื่องราวต่างๆ ลงในโซเชี่ยลมีเดีย  

Nicole Kow (2016) Solo Travel นั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียว มี
การวางแผนการเดินทางต่างๆ ด้วยตัวเอง และในปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้น
ทั้งจากประเทศในโซนยุโรป และจากประเทศในโซนเอเชีย นอกจากนี้ในอนาคตการท่องเที่ยวคนเดียว
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นั้นก็ยังเป็นที่นิยมของผู้หญิง เพราะผู้หญิงในยุคนี้ชอบที่จะออกไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ต่างๆ
ด้วยตัวเอง และการท่องเที่ยวเองก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผู้หญิงในยุคนี้อยากที่จะออกไปพบเจอ
ด้วยตัวเอง ทั้งการพบเจอคนแปลกหน้า เพ่ือนใหม่ในระหว่างการเดินทาง การไปเรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่างถิ่นที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากผู้หญิงเลือกที่จะท่องเที่ยวคนเดียวแล้วนั้น กลุ่ม
ผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงอายุ 47 ขึ้นไปในยุคนี้ก็ชอบและหันมาเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวเช่นกัน เพราะพวก
เขาเชื่อว่าการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเพียงคนเดียวนั้นเป็นการสร้างความสุขและความสนุกสนาน
ให้กับเขาได้ และสุดท้ายนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นพวกเขามักจะมอง
หากิจกรรมประเภทผจญภัยในระหว่างการเดินทางของตัวเอง เพราะมีความเชื่อที่ว่ากิจกรรมผจญภัย
บางอย่างนั้นคนเราไม่สามารถท าได้ในระหว่างการด าเนินชีวิตประจ าวัน และหากมีเพ่ือนร่วมทางก็
อาจจะได้รับความคิดเห็นที่แตกต่างหรือพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของตัวเอง 

ดังนั้นสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel นั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มี ไลฟ์สไตล์เป็นของ
ตัวเอง มีความต้องการที่แตกต่าง รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่ต่าง
ไปจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนอีกด้วย ที่ส าคัญที่สุด นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel นี้ต้องการความเป็น 
“อิสระ” ให้กับตัวเอง 

 

2.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 PPTV HD36 (2013b) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา
ต่างๆ ส าหรับพฤติกรรมก่อนการเดินทาง คือนักท่องเที่ยวจะมีการวางแผนการเดินทาง โดยขั้นตอน
นั้นก็แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับตัวบุคคล แต่หลักส าคัญในการวางแผนการเดินทางนั้น ก็คือจะมีการเลือก
สถานที่ ที่ท่องเที่ยว การจองตั๋วโดยสารส าหรับการเดินทาง หรือการเตรียมพร้อมยานพาหนะในกรณี
เดินทางส่วนตัว การหาข้อมูลและส ารองท่ีพักในระหว่างการท่องเที่ยว  
 TOURISM OF WORLD (2560) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นเป็นการกระท าของนักท่องเที่ยว
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าการกระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และจะมีบุคคลอ่ืนที่สังเกตเห็นการ
กระท านั้นเพ่ือมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยที่พฤติกรรมภายนอก
ของนักท่องเที่ยวนั้นจะเป็นการกระท าที่ผู้อ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ โดยอาศัยประสาทสัมผัส และใน
ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวนั้น เป็นการกระท าของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย รวมไปถึง
อารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆ ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในนั้นจะมีความสัมพันธ์กัน 
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2.5.1 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
1. เป้าหมาย คือ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในทุกๆพฤติกรรมนั้นจะต้องมีเป้าหมาย

ในการกระท า เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ มีเป้าหมายในการกระท าของพฤติกรรมนั้นก็คือ เกียรติยศ
ที่แสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าตนเองนั้นเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อม ในสถานที่ที่ตน
ท่องเที่ยวท าให้สภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นยังคงเดิม 

2. ความพร้อม คือ ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการท ากิจกรรมเพ่ือที่จะ
ตอบสนองความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มผจญภัย ที่นิยมกิจกรรมการปีนเขา ปีนหน้าผา ดังนั้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ 

3. สถานการณ์ คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่สามารถเอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม
เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ ควรกระท าในยามที่
คลื่นลมสงบ ไม่ควรที่จะกระท า หรือเดินทางท่องเที่ยวในยามที่มีฟ้าฝนคะนองหรือพายุ 

4. การแปลความหมาย คือ วิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่พอใจ
มากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรหยุดพักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

5. การตอบสนอง คือ การที่ตัดสินใจกระท ากิจกรรมที่ตนเองเลือก เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย เช่น การตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพ่ือพักผ่อน ดังนั้น ควรที่จะ
วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวและจัดการการด าเนินการล่วงหน้าในการกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การจองที่พัก  

6. ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระท านั้นๆ ซึ่งอาจจะได้ผลตามการกระท าที่
คาดหมายไว้ หรือผลอาจจะตรงกันข้าม เช่น นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ที่ประเทศนิวซีแลนด์ แต่เกิดภัยธรรมชาติท าให้ต้องเปลี่ยนการเดินทางในการท่องเที่ยว 

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระท าลงไปไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ จึงต้องกลับมาไตร่ตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการ 
หรืออาจจะล้มเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ 

 
 2.5.2 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

1. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือ
ได้เปรียบคู่แข่ง 

2. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้น 
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3. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่ อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของ
นักท่องเที่ยวในสังคมได้ถูกต้อง 
 ดังนั้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้นเป็นการแสดงออกโดยผ่านการกระท าในสิ่ง
ต่างๆ ของแต่ละตัวบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะแสดงออกโดยตรงกับการใช้สินค้าหรือบริการใน
อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงแสดงออกในกระบวนการตัดสินใจในช่วงระยะเวลาก่อน 
ระหว่าง และหลังการซื้อด้วยเช่นกัน 
  

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาเรื่อง “ แนวทางการพัฒนาโฮสเทล 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็น
ของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พรหมพร ทับเนียม (2558) สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการจัดตั้งธุรกิจเฮอร์ริเทจ
รัตนโกสินทร์โฮสเทล กรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักโฮสเทลมากที่สุดโดยแบ่ง
จากข้อมูลส่วนตัว คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิง อาชีพพนักงานเอกชน และมีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 3-4 ครั้ง และเข้าพักเป็นระยะเวลา 3-4 วัน โดย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนั้นในด้านผลิตภัณฑ์ คือ ขนาดห้อง ด้านราคา คือ ราคาห้องพักที่
หลากหลาย ด้านสถานที่ตั้ง คือ ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การรวมบริการ
ระหว่างห้องพักกับบริการอ่ืนๆ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก ด้านลักษณะกายภาพ คือ ระบบรักษา
ความปลอดภัย ด้านพนักงาน คือ มีความรู้และความเข้าใจในงานบริการ ด้านกระบวนการบริการ คือ 
ความสะดวกสบายในการช าระเงินค่าห้องพัก ผลจากการศึกษา ส่งผลประโยชน์ต่อผู้ด าเนินการธุรกิจ
โฮสเทลซึ่งสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิ จ วิเคราะห์และ
ประเมินผลในการด าเนินธุรกิจได้ 

จิตมณี นิธิปรีชา (2558) สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการจัดตั้งธุรกิจกรีน แคปซูลโฮส
เทล เพ่ือรักษาวิถีชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโครงการจัดตั้งธุรกิจ
กรีน แคปซูลโฮสเทล เพ่ือรักษาวิถีชุมชน และศึกษาการตัดสินใจในการใช้บริการโฮสเทล เนื่องจาก
บริเวณ ซอยสุขุมวิท 36 ท าการถมที่ดิน โดยหวังว่าจะขายที่ดินให้กับนายทุน เพ่ือให้สร้างเป็นคอนโด 
มิเนียม แต่ซึ่งบริเวณนั้นเป็นพ้ืนที่เก่าแก่ของคนในชุมชน ดังนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวจึงยังไม่มีการซื้อขายจึง
ท าให้เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าและไม่สามารถต่อยอดทางธุรกิจอ่ืนได้อีก ท าให้พ้ืนที่นั้นไม่สามารถมีมูลค่า 
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เพ่ิมเติมได้ โดยโครงการนี้ได้วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลเชิงลึกมาสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก 385 คน เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ป ี
สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ 1,000 
– 1,499 USD ต่อเดือน และมีภูมิล าเนาที่ South East Asia มีประสบการณ์การเข้าพักโฮสเทล 1-2 
ครั้ง มีสมาชิกร่วมเดินทาง 2 คน ระยะเวลาในการเข้าพัก 1-2 คืน รูปแบบห้องพักเป็นห้องพักรวม 
ลักษณะห้องพักท่ีเลือกใช้บริการมีลักษณะแบ่งสัดส่วนเป็นห้อง ไม่เคยใช้บริการอาหารเช้าของโรงแรม 
นิยมจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com ช าระเงินทางบัตรเครดิต และเหตุผลในการเลือก
ห้องพัก คือ ราคา ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ เรื่องความสะอาดของห้องพัก ด้านราคา คือ เรื่องราคาห้องพักเหมาะสมกับระยะเวลา
ที่เข้าพัก ด้านสถานที่ตั้ง คือ เรื่องท าเลที่ตั้งเหมาะสมใกล้สถานีรถไฟฟ้า ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
คือ เรื่องการลดราคาห้องพักมีผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ เรื่องความ
สะอาดภายในห้องน้ ารวม ด้านพนักงานให้บริการ คือ เรื่องพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร 
ด้านกระบวนการบริการ คือเรื่องความสะดวกสบายในการช าระเงินค่าห้องพัก ส่วนการตัดสินใจใน
การใช้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือเรื่องความปลอดภัยระหว่างเข้าพัก 

อธิป นนทกะตระกูล (2557) สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความปลอดภัย
ของเกสต์เฮ้าส์ ในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า บริบทการจัดการความ
ปลอดภัยในปัจจุบันส าหรับเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งวิธีการ
ควบคุม การจัดตั้งกลุ่ม เนื่องจากภาครัฐและผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญ แม้การจัดการในด้านความปลอดภัยยังคงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อจ ากัดใน
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติอยู่พอสมควร ในเชิงทฤษฎีและ อีกทั้งศักยภาพของบุคลากร
มีความแตกต่าง ซึ่งภาครัฐและผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ก็ได้ให้ความส าคัญในการหาแนวทางในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคยมาเยือนถนนข้าวสารให้
กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ผู้เข้าพักชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์
เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านการเตือน
ภัยมากกว่าด้านอ่ืน รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างและสถานที่ ด้านรักษาความปลอดภัย ด้านบริเวณ
ทางเข้าของเกสต์เฮ้าส์ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน และด้านห้องพักและห้องน้ า ตามล าดับ ผู้เข้าพัก
ชาวต่างชาติมีความต้องการในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์ เ ฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร เรียงตามความต้องการ 6 ด้าน คือ ด้านการเตือนภัย ซึ่งเป็นด้านที่ผู้เข้าพักพึงพอใจ
มากกว่าด้านอื่น และผู้เข้าพักก็ยังมีความต้องการให้มีการจัดการความปลอดภัยมากเป็นอันดับแรกอีก
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ด้วย รองลงมา คือ ด้านบริเวณทางเข้าของเกสต์เฮ้าส์ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างและ
สถานที่ ด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านห้องพักและห้องน้ า ตามล าดับ 

Susana Cro and Antonio Miguel Martins (2017) สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความ 

ส าคัญของการรักษาความปลอดภัยส าหรับโฮสเทลราคาพรีเมี่ยม จุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือ การ 

ศึกษาผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ของผู้เข้าพักโฮสเทลราคาพรีเมี่ยม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งศึกษาผลของการให้คะแนนของผู้เข้าพักที่มีต่อโฮสเทลจ านวน 6 แห่ง ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

บรรยากาศ ความสะอาด สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่พนักงานและการรักษาความปลอดภัยของ

โฮสเทลราคาพรีเมี่ยม เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญของการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และความ

สะอาด ในราคาเบี้ยประกันภัยของโฮสเทล โดยวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า การให้คะแนนของผู้เข้าพัก

ใน 3 ลักษณะนี้จะสูงกว่าเมื่อเทียบกับหอพักในประเทศที่มีดัชนีอาชญากรรมสูงสุด ซึ่งผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าพักยินดีจ่ายราคาค่าที่พักในจ านวนที่สูงขึ้นในประเทศของยุโรปที่มีดัชนีความผิด

ทางอาญาสูงสุด หากโฮสเทลมีระดับความปลอดภัย ความสะอาด และสถานที่ท่ีสูงขึ้น  

 Naveen Amblee (2015) สรุปจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของความสะอาดต่อการ
รับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยในโฮสเทล ผลการวิจัยพบว่า การรักษาความปลอดภัย ความ
สะอาดและสถานที่ตั้งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญในการเลือกที่พักประเภทโฮสเทลของผู้ใช้บริการ แต่
ความสัมพันธ์เหล่านนี้ก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ส าหรับงานวิจัยนี้ได้เลือกวิธีการบอกต่อ
ปากต่อปาก (WOM) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์การ
จองห้องพักชั้นน า จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในโฮสเทล
ถือเป็นเรื่องหลักโดยค านึงถึงความสะอาดของสถานประกอบการตามด้วยต าแหน่งที่ตั้ง 

 

 
   
 

 
 



 

บทท่ี 3 

กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง“แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
3.2 รูปแบบการวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า 
แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
 กรอบการศึกษาบริบทแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ประกอบด้วย บริบทด้านการบริการของ
บุคลากร ด้านระเบียบในการ ด้านการด าเนินงาน เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์จากสภาพความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนของโฮสเทลในการรองรับและในบริการนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
 นอกจากนั้นกรอบการศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการที่รับผิดชอบด้านการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ประกอบด้วย ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านห้องพักและ
ห้องน้ า ความพร้อมด้านความปลอดภัย ความพร้อมด้านทักษะบุคลากร ในการอธิบายถึงกรอบการ
ด าเนินแก้ไขและป้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้ความพร้อมของแนวทางการพัฒนาโฮสเทล 
 อีกทั้งภายใต้กรอบการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในการเข้าพัก
โฮสเทล ประกอบด้วย พฤติกรรมก่อนการเข้าพัก พฤติกรรมระหว่างการเข้าพัก พฤติกรรมหลังการ
เข้าพัก เพ่ืออธิบายบุคลิก นิสัย และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่ใช้บริการโฮสเทล 
 ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของแนว
ทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel เพ่ือจะน าผลการศึกษาจากประเด็น
ต่างๆมาจัดท าเสนอแนวทางการพัฒนาโฮสเทลเ พ่ือรองรับนักท่องเที่ยว กลุ่ม SoloTravel 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโฮสเทลเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงโฮสเทลให้สอดคล้องกับบริบท ความพร้อมของผู้ประกอบการ และตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้เข้าพักกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยน าเสนอกรอบแนวคิดของการศึกษาดัง
แผนภาพที่ 3.1 
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             ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 
                       (เชิงปริมาณ+เชิงคุณภาพ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                (เชิงคุณภาพ)                                                      (เชิงคุณภาพ) 

 
                                      
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
- เพศ 
- อายุ 
- สัญชาติ 
- รายได้ต่อเดือน 
- สถานภาพ 
- งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในการเข้าพัก 

ระดับความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในรองรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
- ด้านสถานที่ 
- ด้านห้องพักและห้องน้ า  
- ด้านความปลอดภัย 
- ด้านทักษะบุคลากร  

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ในการเข้าพักโฮส
เทล อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

- ก่อนการเข้าพัก 
- ระหว่างการเข้าพัก 
- หลังการเข้าพัก 

แนวทางการพัฒนาโฮสเทล        
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต      

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel 

บริบทการรองรับนักท่องเที่ยวของโฮสเทล 
- ด้านการบริการของบุคลากร 
- ด้านระเบียบในการปฏิบัติ 
- ด้านการด าเนินงาน 



31 
 

3.2 รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ผลการศึกษา แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
3.1 จ าแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

3.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือได้ข้อมูล โดยมีวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดย

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการของโฮสเทลเกี่ยวกับบริบทการรองรับนักท่องเที่ยวของโฮส
เทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบัน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการของโฮสเทลเกี่ยวกับ
ความพร้อมด้านบริการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  

 
3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 เป็นกระบวนการวิจัยที่ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) สอบถามผู้ เข้าพักกลุ่ม Solo 
Travel โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจต่อความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของโฮสเทล และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เพ่ือน าผลที่ได้จากข้อมูล
ดังกล่าวมาบูรณาการกับข้อมูลจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาโฮสเทล
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
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ตารางท่ี 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research 
Method) 

ประชากร 
(Population) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(Simple Size) 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

(Sampling 
Technique) 

เครื่องมือการวิจัย 
(Research Tool) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เพ่ือศึกษาบริบท
การให้บริการของ
โฮส เทลในอ า เภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 
ที่มีต่อนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  
Research) 

ผู้ประกอบการโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 17 คน 

จ านวน 7 คน หรือ
จนกว่าข้อมูลจะซ้ า 

แบบมีจุดมุ่งหมาย/
เจาะจง(Purposive  
Sampling) 
โดยมีเกณฑ์คือ 
จะต้องเปิดกิจการ
โฮสเทลมาแล้ว
ในช่วงระยะเวลา1-3
ปี 

แบบสั มภาษณ์กึ่ ง
โครงสร้าง 
(Semi-structured 
Interview) 
 
 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  
Analysis) 
และพรรณนา/
อธิบาย 
(Descriptive 
Approach) 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research 
Method) 

ประชากร 
(Population) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(Simple Size) 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

(Sampling 
Technique) 

เครื่องมือการวิจัย 
(Research Tool) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

2. เพ่ือศึกษาระดับ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
ผู้ประกอบการโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  
Research) 
 
 
 

ผู้ประกอบการโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 17 คน 
 
 
 

จ านวน 7 คน หรือ
จนกว่าข้อมูลจะซ้ า 
 
 
 
 

แบบมีจุดมุ่งหมาย
(Purposive  
Sampling) 
โดยมีเกณฑ์คือ 
จะต้องเปิดกิจการ
โฮสเทลมาแล้ว
ในช่วงระยะเวลา1-3
ปี 
 

แบบสั มภาษณ์กึ่ ง
โครงสร้าง 
(Semi-structured 
Interview) 
 
 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  
Analysis) 
และพรรณนา/
อธิบาย 
(Descriptive 
Approach) 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research 
Method) 

ประชากร 
(Population) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(Simple Size) 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

(Sampling 
Technique) 

เครื่องมือการวิจัย 
(Research Tool) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

2. เพ่ือศึกษาระดับ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
ผู้ประกอบการโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative  
Research) 

นักท่อง เที่ ยวกลุ่ ม 
Solo Travel ที่ใช้
บริการโอสเทล ใน
อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 3,857 คน 

จ านวน 400 คน แบบเจาะจง 
(Purposive 
Sampling) 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  
Statistics) 
และสถิติอนุมาน 
(Inferential  
Statistics) 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research 
Method) 

ประชากร 
(Population) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(Simple Size) 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

(Sampling 
Technique) 

เครื่องมือการวิจัย 
(Research Tool) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

3. เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเข้า
พักโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo  Travel ใน
อ าเภอเมือง  จังหวัด
ภูเก็ต 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative  
Research) 

นักท่อง เที่ ยวกลุ่ ม 
Solo Travel ที่ใช้
บริการโอสเทล ใน
อ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 3,857 คน 

จ านวน 400 คน แบบเจาะจง 
(Purposive 
Sampling) 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  
Statistics) 
และสถิติอนุมาน 
(Inferential  
Statistics) 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research 
Method) 

ประชากร 
(Population) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(Simple Size) 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

(Sampling 
Technique) 

เครื่องมือการวิจัย 
(Research Tool) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

4 .  เ พ่ื อสร้ า งแนว
ทางการพัฒนาโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 
กลุ่ม Solo Travel  

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  
Research) 

 
N/A 

 
N/A 

ข้อมูลจาก 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
ข้อมูลจาก 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
ข้อมูลจาก 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 
 
 

N/A 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content  
Analysis) และ การ
พรรณนา/อธิบาย 
(Descriptive 
approach) 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3.1 ประชากร 
การศึกษาในครั้งนี้ก าหนดประชากรในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจ านวน 7 คน โดยมีเกณฑ์ คือ 

จะต้องเปิดกิจการโฮสเทลมาแล้วในช่วงระยะเวลา1-3 ปี (เชิงคุณภาพ) 
2. นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ผู้ที่เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

จ านวน 400 ตัวอย่าง (เชิงปริมาณ) 
 
 3.3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีท่ีไม่
ทราบจ านวนประชากร จากสูตร W.G. Cochran (1953) ดังต่อไปนี้ 

    N = 
𝑃(1−𝑃)(𝑍)2

𝐸2
 

 โดย N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  P แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

(ถ้าไม่ทราบ ให้ก าหนด P = 0.5) 
E แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (e =0.05) จาก

การสุ่มตัวอย่าง 
Z แทน ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 95% (มีค่าเท่ากับ 1.96) 

ซึ่งที่นิยมใช้กันมี 2 ระดับ ได้แก่ 
ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากับ 1.96 
ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากับ 2.58 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 
หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงค านวณได้ดังนี้ 

  N = 
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

0.052
 

   =  384.14 หรือ 384 ตัวอย่าง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 400 ตัวอย่าง 
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3.3.3 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกหน่วยตัวอย่างให้ครบ 

400 ตัวอย่าง จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 แบบดังนี้ 
 

3.4.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview)  
 ผู้ประกอบการโฮสเทลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
  3.4.1.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทลเกี่ยวกับบริบทการให้บริการโฮสเทล 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel มีประเด็นการสัมภาษณ์ดังนี้ 
   1) บริบทด้านบุคลากรส าหรับการให้บริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง มีจ านวนมากพอน้อยเพียงใด 
   2) บริบทด้านระเบียบส าหรับการให้บริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel ของท่านมีกรอบของกฎระเบียบในการปฏิบัติหรือไม่ อะไรบ้าง อย่างไร 
   3) บริบทด้านการด าเนินงานส าหรับการให้บริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
  3.4.1.2  ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทลเกี่ยวกับ ความพร้อมของ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในปัจจุบัน มี
ประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   1) ระดับความพร้อมด้านสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel เป็นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
   2) ระดับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel เป็นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
   3) ระดับความพร้อมด้านความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel เป็นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
   4) ระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากรในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel เป็นอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
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 3.4.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทล ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเข้าพัก 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 
นั้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้แบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
  มากที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
  มาก   ให้คะแนนเท่ากับ  4 คะแนน 
  ปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ  3 คะแนน 
  น้อย   ให้คะแนนเท่ากับ  2 คะแนน 
  น้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน 
  น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) เพ่ือวิเคราะห์ระดับพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ในการแปลความหมายของ
คะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการแปลผล โดยใช้สูตร
ค านวณค่าพิสัย โดยก าหนดค่าความเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) แบ่งเป็น 5 
ระดับ ดังนี้   
   ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในการเข้าพัก   
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ช่องทางสื่อที่รู้จัก อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าพัก 
ประเภทห้องพัก กิจกรรมยามว่างขณะการเข้าพัก การเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างเข้าพัก และการบอก
ต่อปัจจัยในการตัดสินใจเข้าพัก  
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3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัย ไปท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 

 3.5.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Validity) 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถาม(ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (Wording) และความชัดเจน 
(Clearing) หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: 
IOC) โดยใช้สูตร 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ตามเนื้อหาท าการทดสอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามก าหนดให้เลือกตอบ 3 ช่อง คือ 

สอดคล้อง (+1) หมายถึง   เห็นว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นที่          
   ต้องการถาม 

ไม่แน่ใจ  (0) หมายถึง  ไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อค าถามสอดคล้อง     
                                         หรือไม่กับประเด็นที่ต้องการถาม 
ไม่สอดคล้อง (-1) หมายถึง  เห็นว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็น 

   ค าถามท่ีต้องการ 
 การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concurrence: IOC) ข้อค าถามที่ใช้ได้ต้องมี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท,์ 2549)  

 สูตรการค านวณ  IOC = 
∑𝑅

𝑛
 

 
    IOC  คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

    ∑𝑅  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

    𝑛  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการทดสอบแบบสอบถามได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1 จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้เกิดความเห็นและด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
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 3.5.2  การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 ผู้วิจัยได้หาความเชื่อมั่นได้ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Coefficient Alpha  

 สูตรการค านวณ 𝛼𝑘 = 
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ) 

 เมื่อ 𝛼𝑘 แทน ค่าความเชื่อม่ัน 

  𝑘 แทน จ านวนข้อในแบบทดสอบ 

  𝑠𝑖
2 แทน ความแปรปรวนรายข้อของแบบทดสอบ 

  𝑠𝑡
2 แทน ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองเครื่องมือ (Try - Out) กับกลุ่ม
ประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะศึกษา จ านวน 30 ราย แล้วน ามา
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ Cornbach’s Coefficient 
Alpha โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและท า
การวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ส าหรับน าไปใช้กับประชากรที่ท าการ
วิจัย ซึ่งจากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha เท่ากับ 
0.77 หรือแบบสอบถามมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.77  

 

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.6.1.1 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure Interview) จากผู้ประกอบการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจ านวน 7 
คน โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบมีจุดมุ่งหมาย Purposive Sampling โดยมีเกณฑ์คือจะต้องเปิด
กิจการมาแล้วในช่วงระยะเวลา 1-3 ปี    

3.6.1.2 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก 
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ผู้เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 ตัวอย่าง 
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
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 3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ แหล่งข้อมูลที่ท าการศึกษาดังกล่าวได้มา
จากการค้นคว้าเอกสารหนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ
ราชการ และเอกสารต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร บทความจากหนังสือ และสื่ อ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น 
 

3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะน าข้อมูล
มาถอดรหัส จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการของโฮสเทลเกี่ยวกับบริบทการให้บริการและ
ความพร้อมของโฮสเทลในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาอธิบาย (Descriptive Approach) เพ่ือจะ
ช่วยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้  
  1.1 จดบันทึกและท าดัชนีข้อมูล (Note Talking and Indexing) 
  1.2 ค้นหาความหมายของข้อความต่างๆในข้อมูล เพ่ือเลือกเอาความหมายของ
ข้อมูลที่ตรงกับประเด็นที่จะท าการวิเคราะห์ 
  1.3 ท าข้อสรุปชั่วคราวและลดทอนข้อมูล (Summarizing and Data Reduction) 
  1.4 สร้างข้อสรุปและพิสูจน์ข้อสรุป (Drawing and Verifying Conclusion) 
 2. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3. ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ของ

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับระดับความพร้อม
ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติ t-test และสถิติ F-test (One Way ANOVA)  
 4.  ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล  ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (chi - square)



 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อ 
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  

2. เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอ 
เมือง จังหวัดภูเก็ต 

4. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับ           
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวนทั้งสิ้น 7 คน  
 

4.1 บริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel 

 
 
 
 
 
  

กลุ่ม Solo Travel 

จากการศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยว 
กลุ่ม Solo Travel โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบการของโฮสเทล ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์
ขอสงวนชื่อในการเปิดเผยต่อสาธารณชนเนื่องจากประเด็นบางประการมีผลกระทบต่อหน่วยงานภาค 
รัฐและภาพลักษณ์โดยรวมของที่พัก ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้วิจัยได้พิจารณาประเด็นในการ
น าเสนอข้อมูลตามกรอบของการศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล 3 ด้าน ประกอบด้วย บริบท
ด้านบุคลากร บริบทด้านระเบียบ และบริบทด้านการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งน าเสนอจากข้อค้นพบ
จากการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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4.1.1 บริบทด้านบุคลากร 
 จากผลการสัมภาษณ์น าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ใน
มิติของภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นด้านบุคลากรมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.1.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านบุคลากร รายละเอียดดังนี้  
  บุคลากรทางด้านการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ภาครัฐเราเห็น
ความส าคัญในการสร้างคนในอุตสาหกรรมนี้พอสมควร เพราะประเทศไทยเรานั้นรายได้มาจากการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ทั้งสถานบันการศึกษา และ
สถาบันอาชีวะต่างๆ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในงานบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว ใน
ทุกๆ จังหวัด เพ่ือที่จะผลิตคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ให้เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายของและแผนเศรษฐกิจต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มุ่ง
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี และปัจจุบันนี้เองจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่เป็นจังหวัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผู้คนส่วนใหญ่ในที่นี้จึงมีงาน มีรายงานจากการท่องเที่ยว 
การผลิตคนรุ่นใหม่เพ่ือเข้ามารองรับในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจึง
มีในทุกๆ สถานบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับปวช. ปวส. ปริญาตรี นอกจากนี้ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 
ก็ยังมีการจัดอบรมวิชาชีพต่างๆ อยู่บ่อยครั้งเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ของบุคลากร ภูเก็ตจึงถือ
ได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่บุคลากรนั้นมีความพร้อมในด้านงานบริการแก่นักท่องเที่ยว  
  จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านบุคลากร รายละเอียดดังนี้ 
  ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยว
นั้น ท าให้ธุรกิจที่พักนั้นมีมากมายหลากหลายประเทศในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ส าหรับในส่วน
ของต ารวจท่องเที่ยวนั้นเราก็ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวมาเป็น
อันดับแรก และในฐานะที่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ทางต ารวจท่องเที่ยวเองก็มีการจัดเตรียมบุคลากร 
ในการคอยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งต ารวจ พนักงาน และอาสาสมัคร เรา
ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และหน่วยงานของเ ราก็ได้มีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เพ่ือป้องกันอันตรายต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว ทั้งที่แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง หรือแม้กระทั่งที่พักแรมต่างๆ ต ารวจท่องเที่ยวก็
ไม่ได้ละเลยหน้าที่ในการคอยให้ความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีก
ทั้งหน่วยงานของเราก็ยังมีการฝึกฝนและฝึกซ้อมการท างานจริงของบุคลากรอยู่สม่ าเสมอ 



45 
 
  จากผลการให้สัมภาษณ์จากตัวแทนของภาครัฐ สรุปได้ว่า ภาครัฐนั้นให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรในการพัฒนาตัวบุคลากรตามวิชาชีพของตน และสนับสนุนในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เข้า
มาอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความสมดุลกับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตตามการวางแผนในนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และเจ้าหน้าที่
ต ารวจท่องเที่ยวเองก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและการช่วยเหลือนั กท่องเที่ยวอยู่
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย  
  4.1.1.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล) 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน 
แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  บุคลากรของโฮสเทลนั้น มีทั้งหมด 4 คน แบ่งออกเป็นพนักงานต้อนรับจ านวน 3 คน
และแม่บ้านจ านวน 1 คน เนื่องด้วยโฮสเทลของเราเป็นโฮสเทลเล็กๆ เราจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยน
เวลาในการเข้างานของพนักงาน ยกเว้นแม่บ้านที่มีเพียงแค่คนเดียวแต่เราก็จะช่วยกันท างานในส่วนที่
แต่ละคนจะช่วยได้อย่างเต็มที่ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1) 
  โฮสเทลของเราจะมีอยู่ 2 ที่ แต่เราจะใช้พนักงานทีมเดียวกันหมด เพราะหนึ่งในโฮส
เทลของเราจะใช้ชื่อเกสต์เฮาส์ แต่ยังคงมีห้องพักรวมแบบโฮสเทลอยู่ด้วย แค่กลุ่มลูกค้าเราจะแตกต่าง
กัน คือ กลุ่ม Solo Travel และกลุ่มอ่ืนๆ ส่วนนี้เราเลยเลือกท่ีจะใช้พนักงานทีมเดียวกันและหมุนเวียน
ตารางการเข้างานทั้ง 2 ที่ โดยขึ้นอยู่กับจ านวนแขกที่เข้าพักในแต่ละวัน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2) 
  ส าหรับบุคลากรของเรานั้นเราจะไม่มีการจ้างพนักงานเข้ามาท างาน เพราะเราท า
โฮสเทลเป็นธุรกิจครอบครัว ก็จะมีพ่ีสาวและน้องสาวที่จะเป็นพนักงานต้อนรับคอยสลับกันมาเข้าเวร 
ส่วนแม่บ้านเราก็จะมีน้าที่พักอยู่ที่โฮสเทล คอยดูแลเรื่องความสะอาดและห้องพัก แต่ในช่วงไฮท์ซีซั่นก็
จะมีการจ้างแม่บ้านเข้ามาช่วยดูแลเรื่องห้องพักเพ่ิมเติม แต่ในอนาคตมีการวางแผนที่จะจ้างพนักงาน
ต้อนรับเพิ่ม และเราก็ย้ายไปดูแลในเรื่องความสะอาดและห้องพักแทน เพราะครอบครัวเราไม่มีใครที่
มีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมหรือการท่องเที่ยวเลย ท าให้หน้างานจริงๆ บ้างครั้งก็มีปัญหาบ้าง 
เนื่องด้วยภาษา รวมไปถึงการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากจ านวนและขนาดโฮสเทลมีขนาดเล็กจึง
ง่ายต่อการบริการ เข้าถึงลูกค้าได้ดี บุคคลากรไม่ต้องมาก (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4) 
  พนักงานของเราพอส าหรับลูกค้าที่เข้ามาพัก เนื่องด้วยสถานที่ของโฮสเทลเป็นภาค
บังคับ คือมีขนาดพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยไม่ได้ใหญ่หรือเป็นโฮสเทลขนาดกลาง แต่ของเราจัดเป็นโฮสเทล
ขนาดเล็ก ถึงแม้ช่วงหน้าฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีลูกค้าเต็มทุกเตียงแต่เราก็ยังคงให้การบริการได้อย่าง
เต็มที่ไม่มีปัญหา (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5) 
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  ณ ตอนนี้พนักของเรามีเพียงพอ แต่เราก าลังวางแผนที่จะขยาย คือ เพ่ิมจ านวนห้อง
ส่วนตัวอีกประมาณ 5 ห้อง เพราะพ้ืนที่ตั้งโฮสเทลของเรานั้นติดกับโรงแรมหรูและใกล้ทะเล เราจึง
อยากขยายและต้องการเพิ่มพนักงานดูแลอีกสัก 1 คน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  พนักงานของเรามีเพียงพอกับจ านวนลูกค้าที่เข้ามาพักนะ แต่ส่วนมากแล้วเราจะรับ
พนักงานเป็นฟรีแลนซ์เข้ามาช่วย เพราะโดยปกติแล้วเราเป็นเจ้าของเราก็ดูแลเอง เพราะว่าไม่ได้มีงาน
ประจ าอ่ืน ตอนนี้คือ ท าธุรกิจโฮสเทลนี้เต็มตัว (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 

สรุปผลจากมุมมองของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 บุคลากรเพียงพอ  มีพนักงานหมุนเวียนเปลี่ยนกะตลอดเวลา 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 บุคลากรเพียงพอ  ถึงแม้โฮสเทลจะมีด้วยกัน 2 สาขาแต่พนักงานที่มี
นั้นเพียงพอ เพราะเราจะใช้พนักงานทีมเดียวกันในการสลับเปลี่ยนไปในแต่ละสาขาโดยขึ้นอยู่กับ
จ านวนของผู้เข้าพักในวันนั้นๆ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 บุคลากรเพียงพอ  เนื่องด้วยโฮสเทลเป็นธุรกิจครอบครัว จึงมีการ
บริหารจัดการกันเอง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 บุคลากรเพียงพอ  โฮสเทลมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการดูแลอย่างทั่วถึง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 บุคลากรเพียงพอ  ขนาดของโฮสเทลนั้นเล็ก สามารถรองรับผู้เข้าพักได้
ในจ านวนจ ากัด พนักจึงไม่มีความจ าเป็นที่มากเกินไป จ านวนที่มีอยู่ก็เพียงพอต่อการท างาน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 บุคลากรไม่เพียงพอ  จะมีการขยายกิจการ พนักงานจึงไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน และการดูแลผู้เข้าพัก และยังคงต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 บุคลากรเพียงพอ  โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของกิจการจะดูแลกิจการด้วย
ตัวเองและจะรับเฉพาะพนักงานเข้ามาช่วยเป็นครั้งคราวเท่านั้น  
 จากผลการสัมภาษณ์ในข้างต้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์ได้
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ส่วนของภาครัฐนั้นได้มีการสนับสนุนด้านบุคลากรโดยการเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานบัน
การศึกษาทั้งการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดอบรมวิชาชีพต่างๆ  
 ส่วนภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจโฮสเทลโดยส่วนใหญ่นั้นมีบุคลากรที่ เพียงพอในสถาน
ประกอบการของตนเอง เนื่องด้วยโฮสเทลนั้นเป็นธุรกิจด้านที่พักที่มีขนาดเล็กจึงง่ายต่อการควบคุม 
ดูแล และบริหารงานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง 
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 4.1.2 บริบทด้านระเบียบการ 
 จากผลการสัมภาษณ์น าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือใน
มิติของภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นด้านระเบียบการมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.2.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านระเบียบการ  รายละเอียดดังนี้ 
  ด้านระเบียบการ เราก็ได้มีการดูแลทั้งธุรกิจที่พัก และธุรกิจทัวร์ รวมไปถึงสถาน
บันเทิงต่างๆ ตามกฎหมายและข้อควรในพระราชบัญญัติมาเป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแล ทั้ง
ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พระราชบัญญัติ
โครงสร้างอาคาร พระราชบัญญัติอัคคีภัย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะใช้
ควบคุมและอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพ่ือให้ทุก
อย่างนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน อีกท้ังยังง่ายต่อการควบคุมดูแลของภาครัฐเองด้วย  
  จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต(2560) แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านระเบียบการ  รายละเอียด
ดังนี้ 
  ระเบียบการในส่วนของต าตรวจท่องเที่ยวเราก็ได้มีการดูแลทุกส่วนทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและข้อบังคับตามหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยวในการให้ความอ านวยความ
สะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 
  จากผลการให้สัมภาษณ์จากตัวแทนของภาครัฐ สรุปได้ว่า ภาครัฐนั้นได้มีการควบคุม 
ดูแลเรื่องระเบียบการต่างๆ โดยมีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กฎหมาย ทั้งนี้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคเอกชน (ผู้ประกอบโฮสเทล) เป็นหลักด้วยเช่นกัน  
  4.1.2.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล) 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน 
แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านระเบียบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ในส่วนของระเบียบปฏิบัติการนั้น พนักงานก็จะรู้กฎระเบียบภายในการท างานของ
เขาอยู่แล้ว ทุกคนก็จะเข้าใจและรู้หน้าที่ของตัวเอง ส่วนตัวลูกค้าเราก็จะมีกฎของการพักในโฮสเทล
สากลโดยทั่วไปติดอยู่ตรงล๊อบบี้ ทุกคนก็จะเห็นเมื่อเข้ามาในโฮสเทลและตั้งแต่เปิดโฮสเทลมาทุกคนก็
ไม่มีใครไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1) 
  ระเบียบปฏิบัติการพนักงานก็จะรู้โดยปริยาย เพราะเราจะตกลงกันตั้งแต่เขาเข้ามา
สมัครงาน และโฮสเทลของเราทั้ง 2 ที่ ก็ให้พนักงานใช้กฎระเบียบเดียวกัน (ผู้สัมภาษณ์คนที่ 2) 
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  ด้วยเราไม่มีพนักงานจ้างในโฮสเทลของเรา กฎ ระเบียบปฏิบัติ จึงเป็นกฎตาม
ครอบครัวที่เราท ากันเป็นประจ า เพียงแค่จะเพ่ิมงานใหม่ๆ เข้ามาคนละ 3-4 อย่างในการช่วยกันดูแล
โฮสเทล และในส่วนของแขกก็ไม่มีปัญหาเพราะคนที่เข้ามาพักส่วนใหญ่เขาก็จะเคารพเพ่ือนร่วม       
โฮสเทลด้วยกันเป็นมารยาทในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  มีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในที่พักเช่นกันไม่แตกต่าง เช่น การใช้สิ่งของร่วมกัน
ในโฮสเทล การงดใช้เสียงยามดึก การเปิดปิดไฟหลังใช้งาน การท าความสะอาดจานชามหลังทาน
อาหารภายในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้ การงดสูบบุหรี่ เป็นต้น หรือกรอบความเป็นส่วนตัวอาจต่างกันในการ
ให้การบริการและใช้บริการ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4) 
  โฮสเทลของเราจะเน้นความเป็นกันเองแบบเพ่ือน เพราะหุ้นส่วนของเราเป็นเพ่ือน
กันมาก่อน ดังนั้น ระเบียบต่างๆ จะไม่ได้ถึงขั้นที่เข้มงวดกันจนเกินไป แต่เราจะเน้นคุยกัน ถามไถ่กัน 
และท างานกันเป็นทีมมากกว่า และในส่วนของแขกที่เข้ามาพักเขาก็จะรู้กฎ รู้ระเบียบ ในการอยู่ร่วมกัน
อยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นัก (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5) 
  คนท างานก็ต้องมีระเบียบปฏิบัติงานอยู่แล้วทุกที่ และทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบของที่นี่ก็ไม่ได้ถือว่าเข้มงวดนะ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องท างาน งานก็คืองาน เพราะเราเคยมี
ประสบการณ์ที่ว่าพนักงานเล่นกับแขกมากเกินไป เนื่องด้วยโฮสเทลเราอยู่ใกล้ ทะเล โรงแรมใหญ่ 
และสถานบันเทิง ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของเราเจอลูกค้าหลากหลายรูปแบบ และด้วยความเป็น
โฮสเทลที่ใครๆ ก็คิดว่าเป็นกันเอง ส่วนนี้จึงท าให้พนักงานอาจจะลืมหน้าที่ตัวเองในบางครั้ง (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  กฎของที่นี่มีชัดเจน ส าหรับพนักงาน และตัวลูกค้าเอง เพราะส่วนหนึ่งที่นี่มีการใช้
พนักงานฟรีแลนซ์มาท าเยอะ เราจึงต้องมีกฎ และการควบคุมที่ดี และป้องกันปัญหาให้ได้มากที่สุด 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในบริบทด้านระเบียบการนั้นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  ระเบียบปฏิบัติการของโฮสเทลในแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบ
ในการวางแผนงานต่างๆ ที่จะใช้ดูแลบุคลากรของตนเอง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นได้ว่าระเบียบ
การของโฮสเทลนั้นจะมีความคล้ายคลึงกัน เพราะโดยลักษณะทั่วไปของธุรกิจนี้นั้นง่ายต่อการดูแล 
ส่วนใหญ่ก็จะใช้กฎระเบียบต่างๆ แบบเป็นกันเองหรือแบบครอบครัว เพ่ือที่จะสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ให้มีความอบอุ่นและนักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงความเป็นมิตรให้ได้มากท่ีสุด   
 
 
 



49 
 
 4.1.3 บริบทด้านการด าเนินงาน 
 จากผลการสัมภาษณ์น าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ใน
มิติของภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นด้านการด าเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.3.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
  ด้านการด าเนินงาน เราก็ได้มีการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

1) การข้ึนทะเบียนที่พัก ซึ่งผู้ประกอบการใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราก็ได้มีการส ารวจ
เพ่ือที่จะขึ้นทะเบียนที่พักให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2) การปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ต่อเติมตัวอาคารต่างๆ และการขยายธุรกิจ จะต้องแจ้ง
หน่วยงานเพ่ือขอใบอนุญาตต่อเติมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

3) การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ เพื่อน าไปบริหารงานต่างๆ ในธุรกิจของตนให้เป็น 
ไปในแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการบริหาร
บุคลากรของตัวเอง  

จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ 
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านการด าเนินงาน 
รายละเอียดดังนี้ 
  การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานเรา เราจะมีการลงพ้ืนที่ตรวจลาน
ตระเวนตามจุดต่างๆ และจุดเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยว และคอยให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่
ประสบภัยต่างๆ หรือประสบเหตุอาชญากรรม เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และหน่วยงานของเราก็มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์จ าลองในการให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรของเรานั้นมีประสบการณ์และมี
ความรู้ความสามารถรวมไปถึงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการท างานให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว
ได้อย่างทันท่วงที โดยทั้งหมดนี้คือ หน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานของเราและเพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีมีความปลอดภัยในสายตาชาวโลก 

จากผลการให้สัมภาษณ์ในส่วนของภาครัฐกล่าวสรุปได้ว่า ภาครัฐนั้นได้มีการ 
ด าเนินงานอยู่ในการควบคุมดูแลตามกฎหมาย โดยที่เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
ด้านการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความประทับใจต่อผู้ประกอบการและจะส่งผลไปสู่ความประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวในที่สุด  
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  4.1.3.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล) 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน 
แสดงความคิดเห็นต่อบริบทด้านระเบียบปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  การด าเนินงานของโฮสเทลเราก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก ก็เป็นแบบคล้ายๆ โรงแรมทั่วๆ 
ไป แค่ขั้นตอนจะลดลงน้อยกว่าโรงแรม เพราะบางส่วนของงานโรงแรมจะไม่จ าเป็นหรือไม่สามารถ
น ามาใช้ได้กับโฮสเทล มันจะเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นกับเราและตัวลูกค้าเอง (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1) 
  ในส่วนของการด าเนินงานของที่นี่เราจะมีความเป็นระเบียบหลายขั้นตอนหน่อยเมื่อ
เทียบกบัโฮสเทลอ่ืนๆ เพราะเรามีด้วยกันสองที่และใช้พนักงานชุดเดียวกันหมด แต่หลักๆ แล้วทุกคน
ก็สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพในหน้าที่ของตัวเอง ตั้งแต่พนักงานต้อนรับไปจนถึงแม่บ้านและ
พนักงานรักษาความปลอดภัย (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2) 
  การด าเนินงานของโฮสเทลเราก็ไม่ได้ท าอะไรกันเยอะแยะมากมาย เพราะเจ้าของก็
เริ่มแก่ เริ่มเรียนรู้ได้ช้า แขกส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่เข้ามาเอง เห็นโฮสเทลก็เข้ามาขอดูห้องรึเปิดห้อง
เลย การด าเนินงานของเราเลยไม่ค่อยมีอะไรมาก (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  โฮสเทลเราก็ไม่ต่างจากโฮสเทลอ่ืนนะ ในเรื่องการด าเนินงานเพราะงานบริการด้านที่
พักก็จะมีลักษณะคล้ายๆ กันหมด อาจจะมีแค่ในบางส่วนเท่านั้นที่แตกต่างกันอยู่ที่เทคนิคในการ
บริหารงานและความเข้าใจหรือความต้องการของแต่ละคน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4) 
  หลักการด าเนินงานก็คล้ายๆ กันหมดนะกับที่อ่ืน แต่ถ้าในส่วนของรูปแบบลูกค้าก็จะ
แตกต่างกันหน่อย อย่างกลุ่ม Solo Travel กลุ่มนี้เราก็อาจจะคอยตอบค าถามและดูแลหรือเอาใจใส่
มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เพราะเขาเดินทางมาคนเดียว บางคนแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยในการท่องเที่ยว
การพักโฮสเทลจึงเป็นเสมือนสถานที่วางแผนการเดินทางและการหาเพ่ือนร่วมทางของคนกลุ่มนี้ (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 5) 
  เช็คอิน พาไปที่ห้องพัก แนะน ากฎระเบียบ แนะน าสตาฟ คอยให้ข้อมูลหลัก ๆ ของ
เราก็เท่านี้นะ ถ้าเฉพาะส่วนที่เราต้องเจอกับลูกค้า ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  โฮสเทลแทบจะไม่มีการด าเดินงานอะไรที่พิเศษเลยนะ ก็ทั่วๆ ของการท างานด้านที่
พัก หัวใจหลักของเราก็คือ เน้นการดูแลลูกค้า มีความเป็นมิตร สร้างความรู้สึกให้เหมือนเป็นบ้าน
ส าหรับผู้เข้าพักให้ได้มากท่ีสุด (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในบริบทด้านการด าเนินงานนั้นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  โดยส่วนใหญ่การด าเนินงานของโฮสเทลนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกันทุกโฮสเทล คือ
จะมีการบริหารงานด้วยระบบอิสระ ที่จะมีเจ้าของธุรกิจบริหารงานด้วยตัวเองแต่จะมีเทคนิคเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ต่างกันไปข้ึนอยู่กับส่วนบุคคล  
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4.2  ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 

Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

  
 
 
 
 
  

 
  

4.2.1 ระดับความพร้อมด้านสถานที่ 
 จากผลการสัมภาษณ์น าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ใน
มิติของภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนสรุปประเด็นด้านสถานที่โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  4.2.1.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านสถานที่ รายละเอียดดังนี้ 
  ธุรกิจด้านที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และในส่วนของโฮสเทล
นั้นก็เป็นที่พักประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ ในส่วนของความพร้อมด้านสถานที่นั้น เรา
มองเห็นว่าโฮสเทลแต่ละแห่งนั้นมีความพร้อมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบในการเลือกว่าจะให้
โฮสเทลของพวกเขานั้นเป็นไปในแนวทางไหน และสามารถเข้าถึงได้มากน้อยเพียงใด เพราะลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเกาะ ท าให้นักท่องเที่ยวนั้นกระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
และในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองของจังหวัดนั้นก็มีขนาดใหญ่ อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น เรื่องของความพร้อมด้านสถานที่เรามองว่าทุกๆโฮสเทลและที่พักอ่ืนๆ ก็มีความพร้อมในด้านนี้
ตามก าลังของตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว  

จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ 
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านสถานที่  
รายละเอียดดังนี้ 

Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

จากการศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่
มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบการของ    
โฮสเทล ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์ขอสงวนชื่อในการเปิดเผยต่อสาธารณชนเนื่องจากประเด็นบางประการมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและภาพลักษณ์โดยรวมของที่พัก ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย
ผู้วิจัยได้พิจารณาประเด็นในการน าเสนอข้อมูลตามกรอบของการศึกษาระดับความพร้อมของผู้
ประกอบโฮสเทล 4 ด้าน ประกอบด้วย ระดับความพร้อมด้านสถานที่ ระดับความพร้อมด้านห้องพัก
และห้องน้ า ระดับความพร้อมด้านความปลอดภัย และระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากร โดยจะ
น าเสนอข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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  โฮสเทลในแต่ละโฮสเทลมีความพร้อมด้านนี้ต่างกัน แต่ด้วยความเป็นโฮสเทลนั้นมี
จุดขายทางการตลาด  คือ การเข้าถึงง่ายเป็นหลักอยู่แล้ว และภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก พ้ืนที่
ทุกพ้ืนที่เข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น เรามองว่า ณ ปัจจุบันนี้เรื่องความพร้อมของสถานที่ของโฮสเทลในแต่ละ
แห่งนั้นมีอยู่แล้ว แต่ในส่วนขนาดของสถานที่นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามก าลังของ
ผู้ประกอบการ  
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการภาครัฐในส่วนของระดับความพร้อมด้านสถานที่
สรุปได้ว่า ภาครัฐมองเห็นตรงกันว่า โฮสเทล ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมด้าน
สถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เพราะจุดเด่นของโฮสเทลนั้นเน้นเรื่องสถานที่ตั้งเป็นหลักอยู่แล้ว 
แต่ในส่วนขนาดของสถานที่หรือแบบนนั้น ขึ้นนอยู่กับความชอบและเงินทุนของผู้ประกอบที่แตกต่างกัน 
  4.2.1.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล) 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน ได้
แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  เรื่องสถานท่ีโดยภาพรวมทั้งหมดของที่นี่ ตั้งแต่โลเคชั่น ตัวอาคาร การออกแบบ เรา
ว่าเรามีความพร้อมเรื่องนี้มาก แต่ต้องตัดในส่วนของที่จอดรถออกไปนะ เพราะเราไม่มีทางเลือกเรื่อง
ที่จอดรถให้ลูกค้าจริงๆ แต่โฮสเทลเราเนี่ยอยู่ใจกลางเมือง รถโดยสารสาธารณะนั้นวิ่งผ่าน อีกทั้งแอร์
พอร์ตบัสก็ผ่านหน้าโฮสเทลเราเช่นกัน รวมไปถึงไนท์มาร์เก็ตก็อยู่ในละแวกโฮสเทลของเรา และภายใน
โฮสเทลเราก็ออกแบบให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบตามแบบหลักของโฮสเทลสากล และเราก็ได้จัด
วางทุกอย่างไว้อย่างลงตัว ท าให้มีพ้ืนที่เพียงต่อการให้บริการลูกค้า (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ) 
  สถานที่ของโฮสเทลเราพร้อมนะ พร้อมทั้ง 2 สาขาเลย ทั้งเรื่องที่ตั้ง จ านวนห้อง 
จ านวนเตียง พนักงาน สิ่งแวดล้อมโดยรอบของเรา เราถือว่าพร้อมในระดับความสามารถที่เรานั้นท า
ได้ และจากการเปิดให้บริการมา ก็ยังไม่เจอปัญหาที่ร้ายแรงกับสถานที่ของโฮสเทลเรา (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 2) 
  สถานที่เราง่ายต่อการเดินทาง ถึงแม้ว่ารถโดยสารสาธารณะจะเข้าไม่ถึง แต่เราตั้งอยู่
บนถนนสายหลัก และแหล่งท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า จึงง่ายต่อการเดินทาง ส่วนขนาดของโฮสเทลก็
มีความกว้างเพียงพอต่อการต้อนรับแขก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ก็พร้อมที่จะให้บริการ (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  70 เปอร์เซ็นต์ ยังคงต้องปรับปรุงเพ่ือลูกค้าเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก ให้บริการข้อมูลที่
จ าเป็นต้องรู้พ้ืนฐานในพ้ืนที่นั้นๆ การเดินทาง สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่ควรระวัง ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า  
การเอ็นเตอร์เท็นที่ต้องจัดการ ส าหรับกลุ่มโซโลขึ้นอยู่กับบุคคลเช่นกัน เพราะมีความต้องการต่างกัน 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4) 
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  การเข้าถึงของเราพร้อมนะคะ ทั้งรถส่วนตัว รถโดยสาร แต่สถานที่ด้วยตัวอาคาร 
นั้นไม่พร้อมเท่าท่ีควร ถึงแม้เราจะบอกว่าเป็นโฮสเทลขนาดเล็ก แต่จริงๆ ก็เล็กไปนะ พ้ืนที่ใช้สอยเรา
นี่ใช้อย่างประหยัดจริงๆ ใช้คุ้มทุกตารางนิ้ว บางทีสถานที่อาจจะแคบไปส าหรับบางคนด้วยซ้ า (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 5) 
  ความพร้อมของโฮสเทลเรา อาจจะได้อย่างเสียอย่างนะ เช่น สถานที่เรานั้นที่ตั้งดี 
ติดทะเล วิวห้องพักสวย ระเบียงที่เป็นพ้ืนที่ส่วนรวมนี่บรรยากาศดี แต่การเข้าถึงส าหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel อาจจะล าบากหน่อย เพราะเราอยู่ในเขตอ าเภอเมืองก็จริง แต่ติดออกมานอกเมือง
หน่อยๆ รถโดยสารสาธารณะก็ไม่ได้ผ่านหน้าโฮสเทลเรา ลูกค้าต้องต่อรถมา 2 -3 ครั้งกว่าจะเข้าถึง
โฮสเทล (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  พูดโดยหลักความจริงเรื่องสถานที่ จริงๆ แล้วเราแทบจะไม่พร้อมเลย เข้าถึงยาก อยู่
ไกล แต่เราพร้อมในเรื่องใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และจุดชมวิว และการออกแบบที่เป็น
เอกลักษณ์ ลูกค้าท่ีมาจึงมองในด้านความเรื่องนี้มากกว่าการเข้าถึง (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 

สรุปมุมมองของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระดับความพร้อมด้าน
สถานที ่

 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 มีความพร้อมตั้งแต่สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร การออกแบบการใช้พ้ืนที่
ภายในและการเข้าถึง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ทั้งสองสาขามีความพร้อมในทุกด้านของการให้บริการเกือบจะหนึ่งร้อย
เปอร์เซ็นต์เต็ม 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 การเข้าถึงนั้นเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการท่องเที่ยวในตัวเมือง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ คือมีความพร้อมในการให้บริการทั่วไป แต่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel นั้นยังคงต้องหาวิธีรองรับให้มากกว่านี้ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 การเข้าถึงนั้นง่าย แต่ขนาดของโฮสเทลนั้นยังไม่พร้อมเท่าที่ควรเพราะ
ยังถือได้ว่าโฮสเทลเป็นโฮสเทลที่เล็กจริงๆ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 สถานที่ตั้งพร้อม แต่การเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะเราไม่มีความ
พร้อมด้านนี้ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 สถานที่เราพร้อมเฉพาะเรื่องการออกแบบ และความเป็นสไตล์ที่
แตกต่าง 
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 4.2.2 ระดับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า 
  4.2.2.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า รายละเอียดดังนี้ 
  ห้องพักและห้องน้ า จากการที่หน่วยงานเราได้มีการลงพ้ืนที่จริงและเข้าเยี่ยมโฮสเทล 
บางโฮสเทลนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วโฮสเทลทุกโฮสมีความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าอยู่แล้ว พูดง่ายๆ 
คือ ทุกโฮสเทลได้มีการค านึงถึงจ านวนความเพียงพอของห้องน้ าที่สมดุลกับกับจ านวนเตียงและ
ห้องพักตามแต่ละโฮสเทลมีได้เป็นอย่างดี 

จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ 
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต(2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านห้องพักและ
ห้องน้ า รายละเอียดดังนี้ 
  โฮสเทลในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตนั้นทุกโฮสเทลมีห้องพักและห้องน้ าเพียงพอ ตามก าลัง
ความสามารถในการดูแลของแต่ละสถานประกอบการ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการภาครัฐในส่วนของระดับความพร้อมด้านห้องพัก
และห้องน้ านั้น สรุปได้ว่า ภาครัฐมองเห็นตรงกันว่าโฮสเทล ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกโฮส
เทลมีความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าของโฮสเทลเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เข้าพัก 

4.2.2.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน ได ้

แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เรื่องห้องพัก ห้องพักส่วนตัวเรามีด้วยกัน 2 ห้อง มีห้องแบบส่วนตัวแต่ใช้ห้องน้ ารวม
จ านวน 1 ห้อง ส่วนอีก 1 ห้องนั้นใช้ห้องน้ ารวม ส่วนห้องพักแบบรวมเราก็มี 3 ประเภท คือ ชายล้วน 
หญิงล้วน และพักรวมกัน เรื่องจ านวนผู้เข้าพัก กับห้องน้ าที่เรามีก็เพียงในการให้บริการ เพราะห้องน้ า 
และห้องอาบน้ านั้นเราได้ท าแยกกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ) 
  ห้องต่างๆ มีจ านวนเพียงพอในปริมาณ ความสามารถที่เราจะรับได้ทั้ง 2 สาขา 
ห้องพักรวมของเราก็จะมีห้องน้ ารวมอยู่ในตัว คือ เราจะแยกห้องพักรวมไว้เป็นชั้นๆ ส่วนห้องส่วนตัวก็
มีห้องน้ ารวมอยู่แล้ว ความพร้อมด้านนี้ เรากล้าที่จะพูดได้เลยว่าเราพร้อมใน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใน
การให้บริการ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2) 
  เรื่องห้องพักนี่เรามีความพร้อมนะ เราค านวณจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เราจะรับได้ 
แต่ตอนนี้ที่เรามีปัญหา คือ เรื่องห้องอาบน้ า เนื่องจากเริ่มต้นท าธุรกิจโดยที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มา
ก่อน ตอนเริ่มก่อสร้างเราก็สร้างห้องน้ ามากเกินไป แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 2 ปีกว่า ในช่วง
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ฤดูกาลท่องเที่ยว ท าให้เราพบว่าห้องอาบน้ าที่เรามีตอนนี้นั้นไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจ านวนเตียงที่
เรามี ตอนนี้ก็ก าลังจะเปลี่ยนห้องน้ าเป็นห้องอาบน้ าอีกสัก 3-4 ห้อง (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  เพียงพออยู่ในจ านวนที่พอดี เน้นความสะอาดเป็นหลัก (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4) 
  ทุกอย่างเพียงพอ และพอดี ส าหรับที่นี่ ทั้งห้อง เตียง ห้องน้ า ห้องอาบน้ า และที่
ส าคัญเราเน้นความสะอาดเป็นที่หนึ่งในส่วนของห้องพักและห้องน้ า (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5) 
  จ านวนห้องห้องพัก เตียงนอน นี่เราทีพร้อมเพียงเท่าที่เราสามารถที่จะดูแลได้อย่าง
ทั่วถึงคะ ส่วนห้องน้ าและห้องอาบน้ า เราก็มีเพียงต่อจ านวนผู้เข้าพักคะ โดยทั้งหมดเราจะดูเรื่อง
ขนาดที่ไม่แคบจนเกินไป และความสะอาดคะ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  อยู่ในระดับที่พอดี พอประมาณ และพอกับความสามารถในการรองรับการเข้าพัก
ของลูกค้าที่เราสามารถท าได้ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 

สรุปมุมมองของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระดับความพร้อมด้าน
ห้องพักและห้องน้ า 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 จ านวนห้องน้ านั้นพร้อมและเพียงพอต่อผู้เข้าพัก ทั้งในส่วนของห้องพัก
รวมและห้องพักส่วนตัว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ห้องน้ าและห้องอาบน้ าพร้อมต่อการให้บริการ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 จ านวนห้องอาบน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เมื่อเทียบกับจ านวนเตียงที่
มี ท าให้เกิดปัญหาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มจ านวน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 เพียงพอ และพอดี 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 พอและพร้อมที่จะให้บริการ เน้นความสะอาด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 พอส าหรับผู้เข้าพัก และสะดวก ง่ายต่อการดูแลอย่างทั่วถึง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 ทุกอย่างเพียงพอตามจ านวนห้องและเตียง สามารถให้บริการได้โดยไม่
มีปัญหา 
 
 4.2.3 ระดับความพร้อมด้านความปลอดภัย 
  4.2.3.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านความปลอดภัย รายละเอียดดังนี้ 
  โดยภาพรวมจากการลงพ้ืนจริงนั้น ก็ได้พบว่าโฮสเทลแทบจะทุกโฮสเทลได้น าเอา
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเข้ามาใช้และให้บริการแก่ผู้เข้าพักในโฮสเทลของตนเป็นอย่างดี และ
ส าหรับโฮสเทลในบางพ้ืนที่ก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าที่อ่ืนๆ เช่นกัน เช่น  



56 
 
โฮสเทลบางแห่งอยู่ใกล้สถานีต ารวจ หรือเขตดูแลความปลอดภัยจากภาครัฐตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะยิ่ง
มีข้อได้เปรียบจากส่วนนี้มากยิ่งข้ึน 

จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ 
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านความปลอดภัย 
รายละเอียดดังนี้ 
  ปัจจุบันนี้การดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และส าหรับโฮสเทล
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนั้นทุกโฮสเทลก็มีระบบดูแลรักษาด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี ทั้งการ
ใช้เทคโนโลยี การใช้พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงผู้ประกอบการยังมีการวางแผนในการ
ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และหน่วยงานของเราก็คอยให้บริการด้านความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งพนักงานและอาสาสมัครต่างๆ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการภาครัฐในส่วนของระดับความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยนั้น สรุปได้ว่า ภาครัฐมองเห็นตรงกันว่าโฮสเทล ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีการดูแล
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการทุกโฮสเทลได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
เป็นอย่างมาก และมีการน าระบบการดูแลความปลอดภัยที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับโฮสเทลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ในทุกโฮสเทล 
  4.2.3.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน ได้ 
แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ที่นี่มีกล้องวงจรปิดในโซนที่เป็นพ้ืนที่ส่วนที่โฮสเทลรับผิดชอบนะ และพ่ีๆ หุ้นส่วนที่
เป็นผู้ชายก็จะผลัดการเข้ามาดูแลที่นี่ เองในตอนกลางคืน คือ เราจะผลัดกันมานอนค้างที่โฮสเทลเลย 
เพ่ือความปลอดภัย และเราก็มีถังดับเพลิงแบบใช้ในครัวเรือนติดอยู่ทุกชั้นของโฮสเทล รวมทั้ง
ทางออกฉุกเฉินทางด้านหลังของตัวตึก (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ) 
  ถ้าเทียบกับโฮสเทลอ่ืนๆ ความปลอดภัยเราอยู่ในมาตรฐานโรงแรมเลยก็ว่าได้ เพราะ
โฮสเทลโดยทั่วไปก็จะใช้ CCTV และมีสตาฟพักอยู่ในโฮสเทล แต่ของที่นี่เรามีทั้ง CCTV และ รปภ. 
รวมถึงพนักงานเราก็มีกะกลางคืนที่คอยให้บริการผู้เข้าพัก 24 ชม. (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2) 
  ความปลอดภัยตรงนี้ในส่วนของโฮสเทลเราทุกคนเต็มท่ีในการช่วยกันดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยกัน 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างที่เรามีก็กล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ คีย์การ์ด (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  สะดวกปลอดภัย ใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออกเอง มีกล้องวงจรปิดทุกจุด (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 4) 
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  ปลอดภัยคะ เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแล อีกทั้งหน้าโฮสเทลเราก็มี รปภ. 
คอยให้บริการส าหรับทุกคนในพ้ืนที่ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5) 
  ในละแวกของโฮสเทลเรา ถึงไกลก็จริงนะคะ แต่พ้ืนที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นพ้ืนที่เสี่ยง อีก
ทั้งโฮสเทลเราก็พร้อมดูแลแขกของเรา ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ดเข้าห้อง ตู้เก็บ
สัมภาระส่วนตัว และพ้ืนที่ของเราตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานีต ารวจท้องถิ่นด้วย ก็จะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
คอยออกเวรดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณนี้เป็นประจ าคะ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  ถ้าพูดถึงในส่วนที่เรารับผิดชอบที่นี่ปลอดภัยคะ ทั้งการดูแลความปลอดภัยด้วย
ระบบต่างๆ กล้อง ตู้เก็บของ พนักงานที่อยู่ท างาน ทางหนีไฟต่างๆ ส่วนภาพรวมเรื่องความปลอดภัย
ในบริเวณโดยรอบนั้นก็มีการเข้ามาดูแลจากภาครัฐอยู่เรื่อยๆ ดั้งนั้น ก็ถือว่าที่นี่ปลอดภัยในระดับที่ดี 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 

สรุปมุมมองของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระดับความพร้อมด้าน
ความปลอดภัย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ในพ้ืนที่ที่เป็นความรับผิดชอบของโฮสเทลจะมีการดูแลเป็นอย่างดีทั้ง
กล้องวงจรปิด ทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และก็มีพนักงานผู้ชายอยู่ประจ าโฮสเทลในช่วง เวลา
กลางคืน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 โฮสเทลใช้ทั้งเทคโนโลยีเข้ามาดูแลความปลอดภัย และ รปภ. ในการ
อ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ใช้ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 มีกล้องวงจรปิดทุกจุด และคีย์การ์ดในการเข้าออกทุกประตู รวมไปถึง
การใช้ไฟฟ้าบนเตียงนอนของตัวเอง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 มี รปภ. อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โฮสเทล และกล้องวงจรปิด รวมไปถึงการใช้
ระบบคีย์การ์ด 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 บริเวณพ้ืนที่ของโฮสเทลมีความปลอดภัย และโฮสเทลมีการดูแลระบบ
ความปลอดภัยที่ดี รวมไปถึงสถานีต ารวจก็อยู่ใกล้กับโฮสเทลอีกด้วย 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 เรามีระบบดูแลความปลอดภัยพ้ืนฐานพร้อมต่อการใช้งาน ทั้งถัง
ดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด ตู้เก็บของและทางหนีไฟ 
 
 4.2.4 ระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากร  
  4.2.4.1 ภาครัฐ 
  จากการสัมภาษณ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากร รายละเอียดดังนี้ 
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  บุคลากรของโฮสเทลในเมืองภูเก็ตนั้น ให้พูดตามหลักความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่เมื่อ
เทียบกับธุรกิจที่พักประเภทอ่ืนๆ ยังไม่ค่อยจะมีความพร้อมด้านนี้เท่าที่ควร จ านวนบุคลากรแต่ละ 
โฮสเทลอาจจะเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า แต่ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นั้นยังน้อย 
เมื่อเทียบกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในบางกลุ่ม เนื่องจากผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่นั้นเปิด
โอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือนักศึกษาจบใหม่ได้เข้าท างาน แต่นั้นก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
เป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการจะต้องเร่งพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กรตนเองให้เร็วที่สุดหลัง
การรับพนักงานเข้าท างาน  

จากการสัมภาษณ์ อดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับ 
การต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (2560) แสดงความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากร 
รายละเอียดดังนี้ 
  ส าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่ก็ต้องมีพ้ืนฐาน
เบื้องต้นในการสื่อสารและท างาน แต่ส าหรับโฮสเทลในภูเก็ตนั้นบุคลากรแต่ละที่ก็แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับทัศนคติของผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกรับคนเข้าท างาน และถ้ามองในภาพรวมของด้านนี้
ก็อยู่ในระดับดี แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับที่พักประเภทอ่ืนๆ ซึ่งในอนาคตโฮสเทลจะเป็นเทรนด์
ที่พักท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมากข้ึน ดังนั้นควรจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ 
  จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการภาครัฐ ในส่วนของระดับความพร้อมด้านทักษะ
บุคลากรนั้น สรุปได้ว่า ภาครัฐมองเห็นตรงกันว่าโฮสเทล ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ยังมีความ
พร้อมด้านทักษะบุคลากรไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าเป็นการดีที่ผู้ประกอบการเปิด
โอกาสให้แก่บุคลากรในการท างาน แต่ในระหว่างการท างานควรที่จะสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้โฮสเทลในเมืองภูเก็ตนั้นมีบุคลากรที่
มีคุณภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
  4.2.4.2 ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโฮสเทล)  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 7 คน ได้ 
แสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  เรื่องทักษะนี่จริงๆ แล้วเป็นความสามารถส่วนบุคคลด้วยนะ อยู่ที่คนเราเลือกที่จะ
เรียนรู้ ที่พูดแบบนี้ก็เพราะเราจะบอกว่า บางครั้งเราไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ ในกรณีที่เราอยู่ในช่วง
รับพนักงานใหม่ รวมไปถึง ณ เวลานี้ พนักงานที่เรามีอยู่แล้วด้วย เพราะเราให้โอกาสทุกคนในการ
ท างาน แค่คุณมีใจรักในงานบริการ เป็นมิตร และกล้าที่จะพูด กล้าที่จะสื่อสาร ถึงแม้คุณอาจจะไม่มี
ความสามารถเพียงพอ เราก็รับ เพราะเราถือว่า สิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถเรียนรู้กันได้ ขอแค่คุณเปิดใจ
และพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างตั้งใจจริงๆ หุ้นส่วนและพนักคนอื่นๆ เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์  ในเรื่องของภาษานี่ปกติ ทางโฮสเทลเราจะมีการสอนภาษากันเองให้กับพนักงานด้วย 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ) 
  เรื่องทักษะ ถ้าตอนรับพนักงานมาแรกๆ แต่ละคนก็จะมีความต่างกัน บางคนที่เรา
เจอเขาก็มีความสามารถนะ แต่น ามาใช้กับงานไม่ได้ เหมือนเขายังไม่กล้า โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ แต่
ด้วยสถานการณ์ และปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการอบรมการท างาน วัฒนธรรมในองค์กรที่เขาต้องเรียนรู้ 
เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็จะสอนเขาเอง และตอนนี้ ทีมงานของเรา ณ ปัจจุบัน ทุกคนก็ผ่านงานมา
พอสมควร ทักษะต่างๆ ทุกคนก็มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ดี (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2) 
  ไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องการท างาน ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงอ่ืนๆ แม้เราจะเปิดมา 2 
ปีกว่า แต่สิ่งเหล่านี้เราว่าเรายังมีน้อยนะ เพราะเหมือนเราเพิ่งมาเรียนรู้เมื่อไม่นาน บวกกับเริ่มแก่ เลย
อาจจะเรียนรู้ช้าไปนิด แต่ที่นี่เราได้เปรียบในด้านภาษาจีน เพราะครอบครัวเราเป็นคนจีน สามารถพูด
ภาษาจีนได้หมดทุกคน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3) 
  ปัจจุบันให้บริการลูกค้าด้วยตัวเอง  สามารถให้ข้อมูลได้เต็มที่และภาษาที่สื่อสาร มี
ปัญหาส าหรับนักท่องเที่ยวจีนที่มีปัญหาการสื่อสาร จ าเป็นต้องท าป้ายหรือ สื่อเป็นภาษาจีนให้เข้าใจ
กัน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4) 
  พร้อมนะคะ เรื่องทักษะต่างๆ เพราะพนักงานของที่นี่เราก็ดูแลกันเอง เพ่ือนๆ กัน
แถมทุกคนก็จบสายโรงแรมและการท่องเที่ยวกันหมด เรื่องภาษาเราก็ไม่มีปัญหาได้ทั้งภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน รวมไปถึงเยอรมัน กับฝรั่งเศสคนละนิดคนละหน่อยคะ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5) 
  ตอนนี้นักท่องเที่ยวเอเชียก็ใช้บริการโฮสเทลกันเยอะนะคะ ทักษะด้านภาษาเลย
อาจจะมีปัญหากับนักท่องเที่ยวจีนในบางครั้ง เพราะเราก็พูดจีนไม่ได้ นักท่องเที่ยวเองก็พูดอังกฤษ
ไม่ได้ แต่สุดท้ายเราก็ต้องหาวิธีการอ่ืนๆมาแก้ไขปัญหานี้ให้ได้คะ เราเลยมีความพร้อมด้านการรับมือ 
แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้ามากกว่า การใช้ภาษาในบางภาษาคะ แต่เรื่องภาษาอังกฤษตรงส่วนนี้พนักงาน
ทุกคนไม่มีปัญหาด้านนี้คะ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6) 
  ภาษา ประสบการณ์การท างาน พูดได้ว่าเรามีความพร้อมอยู่พอสมควรนะ เพราะ
พนักงานที่เราเลือกเข้ามาท างานนอกเหนือจากเวลาที่เราไม่อยู่ ก็จะเลือกคนที่มีประสบการณ์ทางด้าน
นี้เขามาท าคะ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ทั้งตัวโฮสเทลเองและตัวลูกค้าเอง (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7) 

สรุปมุมมองของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระดับความพร้อมด้าน
ทักษะบุคลากร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
โฮสเทลเราไม่ได้ปิดกั้นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ แต่เราเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมและกล้าที่จะ
เรียนรู้เข้ามาร่วมงานกับเรา 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 เราเชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆ จะช่วยให้คนเราสามารถพัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ ของตัวเองได้ และพนักงานที่เรามีอยู่ต่างก็มีประสบการณ์ตรงทางสายอาชีพนี้อยู่
แล้ว 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ยังไม่ค่อยพร้อมมากเท่าที่ควร เพราะโฮสเทลไม่มีพนักงานหรือ
แม้กระท่ังเจ้าของที่มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการ 
 ผู้ ให้สัมภาษณ์คนที่  4 ทักษะภาษาจีนของเรามีปัญหา แต่ เรามีความพร้อมในด้าน
ภาษาอังกฤษและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 โฮสเทลเราพร้อมด้านบุคลากรมาก เพราะที่นี่หุ้นส่วนและพนักงานนั้น
มีประสบการณ์และจบจากด้านสายงานบริการโดยตรง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 เราพร้อมด้านภาษาอังกฤษ แต่ก็ก าลังวางแผนเรื่องภาษาของพนักงาน
เช่นกัน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 ทุกคนที่เข้ามาท างานกับเรา เราจะเลือกคนที่มีประสบการณ์ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆในช่วงระหว่างการท างานเปลี่ยนกะ  
 

4.3  ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 

ของโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

 
 
 4.3.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3.2 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ t-distribution 
F แทน ค่าสถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบ F-distribution 

ของโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ตามล าดับต่อไปนี้ 
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2  แทน ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
df แทน ระดับชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean of Squares) 
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
H0 แทน สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 
4.3.2 ล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าพัก
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
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4.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 4.1  จ านวน และร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
200 
180 

 
55.00 
45.00 

รวม 400 100.00 
2. อายุ  

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

 
12 
274 
106 
6 
2 

 
3.00 
68.50 
26.50 
1.50 
0.05 

รวม 400 100.00 
3. สัญชาติ   

แอฟริกา 11 2.75 
- แอฟริกาใต้ 11 2.75 
ยุโรป 219 54.75 
- เบลเยียม 4 1.00 
- บริติช 7 1.75 
- เดนมาร์ก 12 3.00 
- ฟินแลนด์ 14 3.50 
- ฝรั่งเศส 34 8.50 
- เยอรมัน 42 10.50 
- ไอริช 19 4.75 
- อิตาเลียน 6 1.50 
- นอร์เวย์ 7 1.75 
- ออสเตรีย 38 9.50 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

- รัสเซีย 12 3.00 
- สวีเดน 20 5.00 
- สวิซ 4 1.00 
เอเชีย 88 22.00 
- จีน 21 5.25 
- ดูไบ 2 0.50 
- ฟิลิปปินส์ 6 1.50 
- อินโดนีเซีย 2 0.50 
- อิหร่าน 6 1.50 
- ญี่ปุ่น 24 6.00 
- มาเลเซีย 9 2.25 
- เนปาล 4 1.00 
- สิงคโปร์ 10 2.50 
- ตุรกี 4 1.00 
อเมริกา 41 10.25 
- อเมริกา 4 1.00 
- บราซิล 11 2.75 
- แคนาดา 26 6.50 
ออสเตรเลีย 41 10.25 
- ออสเตรเลีย 33 8.25 
- นิวซีแลนด์ 8 2.00 

รวม 400 100.00 
4. รายได้ต่อเดือน 

10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

 
59 
64 
143 
134 

 
14.75 
46.00 
35.75 
33.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

5. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง  

 
313 
83 
4 

 
78.25 
70.75 
1.00 

รวม 400 100.00 
6. งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง     

10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

 
133 
129 
138 

 
33.25 
32.25 
34.50 

รวม 400 100.00 
7. ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษา 
อาชีวะ/ อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

92 
118 
175 
15 

23.00 
29.50 
43.75 
3.75 

รวม 400 100.00 
8. ระยะเวลาในการเข้าพัก   

1 – 3 คืน 
4 – 7 คืน 
8 – 14 คืน  
15 – 30 คืน 
30 คืน ขึ้นไป 

รวม 

26 
66 
107 
70 
105 
400 

6.50 
16.50 
26.75 
17.50 
26.25 
100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สัญชาติ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการเข้าพัก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  

อายุ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.50 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี อายุต่ ากว่า 20 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 68.50 3.00 1.50 และ 0.50 ตามล าดับ 

สัญชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสัญชาติยุโรป จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75
รองลงมา คือ สัญชาติเอเชีย อเมริกาและออสเตรเลีย โดยคิดเป็นร้อยละ 22.00 และ 10.25 
ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30 ,001 - 40,000 
บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมา คือ รายได้มากกว่า 40 ,000 บาท รายได้ 
20,001 – 30,000 บาท และรายได้ 10,000 – 20,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 33.50 16.00 และ 
14.75 ตามล าดับ 

สถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.25 รองลงมา คือ สมรส จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และหย่าร้าง จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 

งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ ใช้
งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท โดยคิด
เป็นร้อยละ 33.25 และ 32.25 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 175 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมา คือ ระดับอาชีวะ/ อนุปริญญา มัธยมศึกษา และสูงกว่าปริญญาตรี 

โดยคิดเป็นร้อยละ 29.50  23.00  และ 3.75 ตามล าดับ 

ระยะเวลาในการเข้าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเข้าพักโฮสเทล 1 3 

คืน จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ เข้าพักโฮสเทล 8 14 คืน 4-7 คืน 15 30 คืน 

และ 30 คืน ขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 22.25 19.50 17.75 และ 2.50 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel 
 
ตารางท่ี 4.2  จ านวน และร้อยละของพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล  

ค าแนะน าจากเพ่ือน  

 
 

99 

 
 

24.75 
สื่อโฆษณา  

วิทยุ/ โทรทัศน์  
 
8 

 
2.00 

หนังสือ/ นิตยสาร 29 7.25 
สื่อออนไลน์   

Agoda 56 14.00 
Hostel world 88 22.00 
Booking.com 48 12.00 
tripadvisor 68 17.00 
airbnb 0 0.00 
อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลของท่าน   
ค าแนะน าจากเพ่ือน 192 48.00 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

196 49.00 

นิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ 12 3.00 
รวม 400 100.00 

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก   
ห้องพักรวมหญิง 54 13.50 
ห้องพักรวมชาย 9 2.25 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 132 33.00 
ห้องส่วนตัว 205 51.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 

4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่านคือ   
สังสรรค์/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ    
ผู้เข้าพัก 

105 26.25 

เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 219 54.75 
วางแผนการเดินทาง 60 15.00 
อ่ืนๆ 16 4.00 

รวม 400 100.00 
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 184 46.00 
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 216 54.00 

รวม 400 100.00 
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 

แนะน า 308 77.00 
ไม่แน่ใจ 80 20.00 
ไม่แนะน า 12 3.00 

รวม 400 100.00 
7. ปัจจัยในการเลือกพักโฮสเทลของท่าน (กรุณาเรียงล าดับ 1 ถึง 3) 

ราคาถูก 175 43.75 
ท าเลดี 161 40.25 
อยู่ใจกลางเมือง 64 16.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด  
- สื่อบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านค าแนะน าจากเพ่ือน จ านวน 99 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.75   
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- สื่อโฆษณา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักโฮสเทลที่เข้าพักจากหนังสือ/นิตยสาร จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75  และผ่านวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

- สื่อออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่าน Hostel world จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมา ได้แก่ tripadvisor และ Agoda คิดเป็นร้อยละ 17.00 และ 
14.00 ตามล าดับ  
 อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  รองลงมา ได้แก่ 
ค าแนะน าจากเพ่ือน และนิตยสาร/โฆษณาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ 3.00 ตามล าดับ 
 ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกห้องพักแบบ      
ห้องส่วนตัว จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมา ได้แก่ ห้องพักรวมชาย – หญิง จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00  

กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 
จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมา ได้แก่ สังสรรค์/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้
เข้าพัก วางแผนการเดินทางและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 26.25 15.00 และ 4.00 ตามล าดับ 

ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  และ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  

ท่านจะแนะน าเพ่ือนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภู เก็ต หรือไม่ พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะน าเพ่ือนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 
308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00  รองลงมา ได้แก่ ไม่แน่ใจและไม่แนะน าให้เลือกใช้บริการโฮสเทล คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และ 3.00 ตามล าดับ 

ปัจจัยในการเลือกพักโฮสเทล พบว่า ล าดับ 1 คือ ราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 43.75  ล าดับ 2 
คือ ท าเลดี คิดเป็นร้อยละ 40.25 และล าดับ 3 คือ อยู่ใจกลางเมือง คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
 
ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน 
 

ความพร้อมของโฮสเทล x  S.D. 
ระดับ 

ความพร้อม 

1. ด้านสถานที่ 3.95 0.62 มาก 
2. ด้านห้องพักและห้องน้ า 4.03 0.78 มาก 
3. ด้านความปลอดภัย 3.82 0.68 มาก 

4. ด้านทักษะบุคลากร 3.97 0.73 มาก 

โดยรวม 3.94 0.38 มาก 

 
ตารางที่ 4.3 พบว่า ความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมีความ

พร้อมอยู่ในระดับมาก ( x =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความพร้อมของโฮสเทล ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านห้องพักและห้องน้ า ( x =4.03) ด้านทักษะบุคลากร ( x =3.97) ด้านสถานที่                  
( x =3.95) และด้านความปลอดภัย ( x =3.82) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้านสถานที่ของโฮสเทล    

ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

ด้านสถานที่ x  S.D. 
ระดับ 

ความพร้อม 

1. โฮสเทลตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และง่ายต่อการเดินทาง 4.11 0.75 มาก 
2. ท่านสามารถมองเห็นป้ายบอกชื่อและสัญลักษณ์ของ   

โฮสเทลได้อย่างชัดเจน 
3.96 0.70 มาก 

3. โฮสเทลมีบริเวณพ้ืนที่ห้องโถงในการรองรับ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

4.07 0.76 มาก 

4. พ้ืนที่ห้องโถงของโฮสเทลมีบริเวณพักผ่อนและสันทนาการ 3.89 0.92 มาก 
5. โฮสเทลมีห้องหรือพ้ืนที่ส าหรับรับฝากกระเป๋าเดินทาง  

ของนักท่องเที่ยว 
3.74 0.98 มาก 

โดยรวม 3.95 0.62 มาก 

 
ตารางที่ 4.4 พบว่า ความพร้อมด้านสถานที่ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( x =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้านสถานที่ของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โฮสเทลตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และง่ายต่อการเดินทาง ( x =4.11)  
โฮสเทลมีบริเวณพ้ืนที่ห้องโถงในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ( x =4.07) ท่านสามารถ
มองเห็นป้ายบอกชื่อและสัญลักษณ์ของโฮสเทลได้อย่างชัดเจน ( x =3.96) พ้ืนที่ห้องโถงของโฮสเท
ลมีบริเวณพักผ่อนและสันทนาการ ( x =3.89) และโฮสเทลมีห้องหรือพ้ืนที่ส าหรับรับฝากกระเป๋า
เดินทางของนักท่องเที่ยว   ( x =3.74) 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า

ของโฮสเทล ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 
 

ด้านห้องพักและห้องน้ า x  S.D. 
ระดับ 

ความพร้อม 

1. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักของโฮสเทลอยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมต่อการใช้งาน 

3.99 0.94 มาก 

2. ประตูทางเข้า – ออก ห้องพักของโฮสเทลมีอุปกรณ์ล็อค
อย่างแน่นหนา 

4.07 0.84 มาก 

3. ห้องน้ าภายในห้องพักส่วนตัวหรือห้องน้ ารวมส าหรับ
หอพัก (แยกชาย – หญิง) ของโฮสเทล สะอาด มี     
แสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี 

4.02 
 

0.93 มาก 

โดยรวม 4.03 0.78 มาก 

 
ตารางที่ 4.5 พบว่า ความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( x =4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประตูทางเข้า – ออก ห้องพักของโฮสเทลมีอุปกรณ์ล็อค
อย่างแน่นหนา ( x =4.07) ห้องน้ าภายในห้องพักส่วนตัวหรือห้องน้ ารวมส าหรับหอพัก (แยกชาย – 
หญิง) ของโฮสเทล สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี ( x =4.02) และอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักของโฮสเทลอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมต่อการใช้งาน ( x =3.99)  
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้านความปลอดภัยของ

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

ด้านความปลอดภัย x  S.D. 
ระดับ 

ความพร้อม 

1. บริเวณพ้ืนที่สาธารณะของโฮสเทลมีการตรวจเช็คความ
ปลอดภัย หรือบันทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง 

3.95 0.86 มาก 

2. โฮสเทลมีพนักงานต้อนรับประจ าเคาท์เตอร์ลงทะเบียน
เข้าพักตลอด 24 ชั่วโมง 

3.89 0.99 มาก 

3. โฮสเทลมีทางออกหนีไฟอย่างเห็นได้ชัด 3.70 1.04 มาก 
4. โฮสเทลมีค าแนะน า ค าเตือน คู่มือ อุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือข้อก าหนดความปลอดภัย ภายใน
ห้องพักอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย  

3.86 0.96 มาก 

5. โฮสเทลมียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลที่มี
คุณภาพส าหรับผู้เข้าพัก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.48 0.98 มาก 

6. โฮสเทลสามารถไว้วางใจได้ในการรับฝากของ กรณีลูกค้า
ออกไปเที่ยวระหว่างวัน 

4.06 0.83 มาก 

โดยรวม 3.82 0.68 มาก 

 
ตารางที่ 4.6 พบว่า ความพร้อมด้านความปลอดภัยของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต    

โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( x =3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้านความปลอดภัยของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โฮสเทลสามารถไว้วางใจได้ในการรับฝากของ กรณีลูกค้าออกไปเที่ยว
ระหว่างวัน ( x =4.06) บริเวณพ้ืนที่สาธารณะของโฮสเทลมีการตรวจเช็คความปลอดภัย หรือบันทึก 
ภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง ( x =3.95) โฮสเทลมีพนักงานต้อนรับประจ าเคาท์เตอร์ลงทะเบียน
เข้าพักตลอด 24 ชั่วโมง ( x =3.89) โฮสเทลมีค าแนะน า ค าเตือน คู่มือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ
ข้อก าหนดความปลอดภัย ภายในห้องพักอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ( x  =3.86) โฮสเทลมีทางออก
หนีไฟอย่างเห็นได้ชัด ( x =3.70) และโฮสเทลมียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพ
ส าหรับผู้เข้าพัก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ( x =3.48) 
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากรของ

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
 

ด้านทักษะบุคลากร x  S.D. 
ระดับ 

ความพร้อม 

1. พนักงานต้อนรับของโฮสเทลสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3.89 0.85 มาก 
2. พนักงานต้อนรับของโฮสเทลให้ข้อมูลและให้ความ

ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี 
4.00 0.86 มาก 

3. บุคลากรของโฮสเทลมีประสบการณ์ในการท างาน 4.01 0.76 มาก 
4. บุคลากรของโฮสเทลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
3.99 0.79 มาก 

โดยรวม 3.97 0.73 มาก 

 
ตารางที่ 4.7 พบว่า ความพร้อมด้านทักษะบุคลากรของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( x =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้านทักษะบุคลากรของโฮสเทลอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ บุคลากรของโฮสเทลมีประสบการณ์ในการท างาน ( x =4.01) 
พนักงานต้อนรับของโฮสเทลให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี ( x =4.00) บุคลากรของ
โฮสเทลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ( x =3.99) และพนักงานต้อนรับ
ของโฮสเทลสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ( x =3.89)  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าพัก

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  

 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่แตกต่างกันมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

 สมมุติฐานที่ 1.1  
 H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้า
พักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

 

ตารางท่ี 4.8  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเข้าพัก
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
เพศชาย เพศหญิง 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 

สื่อบุคคล 
ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 
วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 
สื่อออนไลน์ 

 
 

49 
 
5 
17 
 

 
 

22.27 
 

2.27 
7.73 

 
 

50 
 
3 
12 

 
 

27.78 
 

1.67 
6.67 

5.31 0.622 

Agoda 26 11.82 30 16.67   
Hostel world 50 22.73 38 21.11   
Booking.com 29 13.18 19 10.56   
tripadvisor 41 18.64 27 15.00   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
3 

0.00 
1.36 

0 
1 

0.00 
0.56 

  

รวม 220 100.00 180 100.00   
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
เพศชาย เพศหญิง 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล   2.24 0.326 
    ค าแนะน าจากเพ่ือน 102 46.36 90 50.00   
    ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  ผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต 
109 49.55 87 48.33   

    นิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ 9 4.09 3 1.67   
รวม 220 100.00 180 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก     68.40 0.000* 
 ห้องพักรวมหญิง 

ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

4 
9 
92 
115 

1.82 
4.09 
41.82 
52.27 

50 
0 
40 
90 

27.78 
0.00 
22.22 
50.00 

รวม 220 100.00 180 100.00   
4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน     1.51 0.679 
 สังสรรค์/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ร่วมกับผู้เข้าพัก 
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 
วางแผนการเดินทาง 
อ่ืนๆ 

53 
 

126 
32 
9 

24.09 
 

57.27 
14.55 
4.09 

52 
 

93 
28 
7 

28.89 
 

51.67 
15.56 
3.89 

รวม 220 100.00 180 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรม         
กับผู้เข้าพักหรือไม่ 

4.23 0.040* 

 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 

91 
129 

41.36 
58.64 

93 
87 

51.67 
48.33 

 รวม 220 100.00 180 100.00   
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
เพศชาย เพศหญิง 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
หรือไม่ 

1.01 0.602 

แนะน า 166 75.45 142 78.89   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

46 
8 

20.91 
3.67 

34 
4 

18.89 
2.22 

  

รวม 220 100.00 180 100.00   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายและเพศหญิงเลือกห้องพักแบบห้องส่วนตัวมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 52.27 และ 50.00 ตามล าดับ เพศชายไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก          
คิดเป็นร้อยละ 58.64 ในขณะที่เพศหญิงต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อยละ 51.67 
 

สมมุติฐานที่ 1.2  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้า

พักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 41 – 50 ปี ไม่แน่ใจที่จะแนะน าเพ่ือนให้เลือกใช้
บริการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ 50.00 ตามล าดับ ในขณะที่
กลุ่มอายุ 20 - 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี จะแนะน าเพ่ือนให้เลือกใช้บริการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 81.02 และ 73.58 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.9
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ตารางท่ี 4.9  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
ต่ ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 
2 
 
1 
2 

 
 

16.67 
 

8.83 
16.67 

 
 

71 
 
3 
17 

 
 

25.91 
 

1.09 
6.20 

 
 

24 
 
4 
10 

 
 

22.64 
 

3.77 
9.43 

 
 
1 
 
0 
0 

 
 

16.67 
 

0.00 
0.00 

 
 
1 
 
0 
0 

 
 

50.00 
 

0.00 
0.00 

26.27 0.558 

Agoda 4 33.33 36 13.14 15 14.15 0 0.00 1 50.00   
Hostel world 1 8.33 60 21.90 26 24.53 1 16.67 0 0.00   
Booking.com 0 0.00 35 12.77 12 11.32 1 16.67 0 0.00   
tripadvisor 2 16.67 48 17.52 15 11.32 3 50.00 0 0.00   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
4 

0.00 
1.46 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
0 

0.00 
0.00 

  

รวม 12 100.00 274 100.00 106 100.00 6 100.00 2 100.00   
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
ต่ ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล           6.24 0.621 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

3 
8 

25.00 
66.67 

140 
127 

51.09 
46.35 

46 
56 

43.40 
52.83 

2 
4 

33.33 
66.67 

1 
1 

50.00 
50.00 

  

นิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ 1 8.33 7 2.55 4 3.77 0 0.00 0 0.00   
รวม 12 100.00 274 100.00 106 100.00 6 100.00 2 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก             
ห้องพักรวมหญิง 1 8.33 36 13.14 17 16.04 0 0.00 0 0.00 18.35 0.106 
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

1 
2 
8 

8.33 
16.67 
66.67 

7 
105 
126 

2.55 
38.32 
45.99 

1 
23 
65 

0.94 
21.70 
61.32 

0 
2 
4 

0.00 
33.33 
66.67 

0 
0 
2 

0.00 
0.00 

100.00 

  

รวม 12 100.00 274 100.00 106 100.00 6 100.00 2 100.00   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.9  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
ต่ ากว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน           12.65 0.395 

สังสรรค์/ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพัก
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว ้

3 
 
5 

25.00 
 

41.67 

80 
 

145 

29.20 
 

52.92 

21 
 

62 

19.81 
 

58.49 

1 
 
5 

16.67 
 

83.33 

0 
 
2 

0.00 
 

100.00 

  

วางแผนการเดินทาง 4 33.33 40 14.60 16 15.09 0 0.00 0 0.00   
อ่ืนๆ 0 0.00 9 3.28 7 6.60 0 0.00 0 0.00   

รวม 12 100.00 274 100.00 106 100.00 6 100.00 2 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 4.61 0.330 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 3 25.00 131 47.81 48 45.28 1 16.67 1 50.00   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 9 75.00 143 52.19 58 54.72 5 83.33 1 50.00   

รวม 12 100.00 274 100.00 106 100.00 6 100.00 2 100.00   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 24.81 0.002* 

แนะน า 4 33.33 222 81.02 78 73.58 2 33.33 2 100.00   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

7 
1 

58.33 
8.33 

45 
7 

16.42 
2.55 

25 
3 

23.58 
2.83 

3 
1 

50.00 
16.67 

0 
0 

0.00 
0.00 

  

รวม 12 100.00 274 100.00 106 100.00 6 100.00 2 100.00   
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สมมุติฐานที่ 1.3  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มสีัญชาติแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มสีัญชาติแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัญชาติกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่าง
กัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยกลุ่มที่มีสัญชาติแอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย  จะเดินทาง
ท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.55 53.42 60.23 53.66 และ  51.22 
ตามล าดับ 

ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่  
พบว่า กลุ่มที่มีสัญชาติยุโรป เอเชีย และอเมริกา ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อย
ละ 50.68 65.91 และ 60.98 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่มีสัญชาติแอฟริกาและออสเตรเลีย ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อยละ 54.55 และ 58.54 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์แสดงตาม
ตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี 4.10  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างสัญชาติกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 
7 
 
0 
1 

 
 

63.64 
 

0.00 
9.09 

 

 
 

45 
 
6 
15 

 

 
 

20.55 
 

2.74 
6.85 

 
 

27 
 
0 
9 
 

 
 

30.68 
 
0 

10.23 

 
 
6 
 
2 
2 
 

 
 

14.63 
 

4.88 
4.88 

 

 
 

14 
 
0 
2 

 
 

34.15 
 

0.00 
4.88 

36.39 0.133 

Agoda 0 0.00 34 15.53 12 13.64 5 12.20 5 12.20   
Hostel world 0 0.00 55 25.11 16 18.18 10 24.39 7 17.07   
Booking.com 2 18.18 25 14.42 10 11.36 6 14.63 5 12.20   
tripadvisor 1 9.09 38 17.35 13 14.77 10 24.39 6 14.63   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
1 

0.00 
0.46 

0 
1 

0.00 
1.14 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
2 

0.00 
4.88 

  

รวม 11 100.00 219 100.00 88 100.00 41 100.00 41 100.00   
 



82 
 
ตารางท่ี 4.10  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล           13.87 0.085 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

9 
1 
 

81.82 
9.09 

97 
113 

44.29 
51.60 

40 
46 

45.45 
52.27 

23 
18 

56.10 
43.90 

23 
18 

56.10 
43.90 

  

นิตยสาร/โฆษณาต่างๆ 1 9.09 9 4.11 2 2.27 0 0.00 0    
รวม 11 100.00 219 100.00 88 100.00 41 100.00 41 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก           18.82 0.093 
ห้องพักรวมหญิง 2 18.18 34 15.53 6 6.82 6 14.63 6 14.63   
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

0 
2 
7 

0.00 
18.18 
63.64 

2 
74 
109 

0.91 
33.79 
49.77 

2 
27 
53 

2.27 
30.68 
60.23 

2 
11 
22 

4.88 
26.83 
53.66 

3 
18 
14 

7.32 
43.90 
34.15 

  

รวม 11 100.00 219 100.00 88 100.00 41 100.00 41 100.00   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.10  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน           9.71 0.046 

สังสรรค์/ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพัก
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว ้

3 
 
6 

27.27 
 

54.55 

55 
 

117 

25.11 
 

53.42 

22 
 

53 

25.00 
 

60.23 

10 
 

22 

24.39 
 

53.66 

15 
 

21 

36.59 
 

51.22 

  

วางแผนการเดินทาง 2 18.18 38 17.35 10 11.36 7 17.07 3 7.32   
อ่ืนๆ 0 0.00 9 4.11 3 3.41 2 4.88 2 4.88   

รวม 11 100.00 219 100.00 88 100.00 41 100.00 41 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 9.71 0.046 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 6 54.55 108 49.32 30 34.09 16 39.02 24 58.54   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 5 45.45 111 50.68 58 65.91 25 60.98 17 41.46   

รวม 11 100.00 219 100.00 88 100.00 41 100.00 41 100.00   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 8.53 0.384 

แนะน า 9 81.82 167 76.26 66 75.00 34 82.93 32 78.05   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

2 
0 

18.18 
0.00 

48 
4 

21.92 
1.83 

16 
6 

18.18 
6.82 

7 
0 

17.07 
0.00 

7 
2 

17.07 
4.88 

  

รวม 11 100.00 219 100.00 88 100.00 41 100.00 41 100.00   
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สมมุติฐานที่ 1.4  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และ
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท ได้รับอิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลจากความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.15 และ 55.97 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่มี
รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ได้รับอิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลจากค าแนะน าจากเพ่ือน
มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 54.55  ในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ได้รับอิทธิพล
ในการเลือกเข้าพักโฮสเทลจากค าแนะน าจากเพ่ือนและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาท  จะเลือกห้องพักแบบห้องส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.54 70.31 46.15 
และ 47.01 ตามล าดับ  

กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพัก พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท รายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
40,000 บาท  จะเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.24 50.00 52.45 และ 
59.70 ตามล าดับ 

ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่
พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ
รายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อยละ 66.10 
68.75 และ 51.05 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40 ,000 บาท ต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อย 55.22 ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท 2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 

15 
 
2 
4 
 

 
 

25.42 
 

3.39 
6.78 

 
 

15 
 
0 
6 

 
 

23.44 
 

0.00 
9.38 

 

 
 

47 
 
3 
11 

 
 

32.87 
 

2.10 
7.69 

 
 

22 
 
3 
8 

 
 

16.42 
 

2.24 
5.97 

 

25.00 0.247 

Agoda 8 15.56 9 14.06 15 10.49 24 17.91   
Hostel world 18 30.51 12 18.75 25 17.48 33 24.63   
Booking.com 5 8.47 11 17.19 15 10.49 17 12.69   
tripadvisor 7 11.86 10 15.63 24 16.78 27 20.15   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
1 

0.00 
1.56 

0 
3 

0.00 
2.10 

0 
0 

0.00 
0.00 

  

รวม 59 100.00 64 100.00 143 100.00 134 100.00   
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท 2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล         14.29 0.027* 
ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

25 
29 

42.37 
49.15 

32 
32 

50.00 
50.00 

78 
60 

54.55 
41.96 

57 
75 

42.54 
55.97 

  

นิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ 5 8.47 0 0.00 5 3.50 2 1.49   
รวม 59 100.00 64 100.00 143 100.00 134 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก         22.61 0.007* 
ห้องพักรวมหญิง 9 15.25 8 12.50 12 8.39 25 18.66   
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

1 
18 
31 

1.69 
30.51 
52.54 

1 
10 
45 

1.56 
15.63 
70.31 

3 
62 
66 

2.10 
43.36 
46.15 

4 
42 
63 

2.99 
31.34 
47.01 

  

รวม 59 100.00 64 100.00 143 100.00 134 100.00   
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*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.11  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาท 2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน         17.37 0.043* 
สังสรรค์/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกับผู้เข้าพัก                         
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 

15 
 

32 

25.42 
 

54.24 

12 
 

32 

18.75 
 
50.00 

46 
 

75 

32.17 
 

52.45 

32 
 

80 

23.88 
 

59.70 

  

วางแผนการเดินทาง 12 20.34 16 25.00 18 12.59 14 10.45   
อ่ืนๆ 0 0.00 4 6.25 4 2.80 8 5.97   

รวม 59 100.00 64 100.00 143 100.00 134 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 14.17 0.003* 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 20 33.90 20 31.25 70 48.95 74 55.22   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 39 66.10 44 68.75 73 51.05 60 44.78   

รวม 59 100.00 64 100.00 143 100.00 134 134   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 9.24 0.161 

แนะน า 44 74.58 44 68.75 116 81.12 104 77.61   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

12 
3 

20.34 
5.08 

20 
0 

31.25 
0.00 

23 
4 

16.08 
2.80 

25 
5 

18.66 
3.73 

  

รวม 59 100.00 64 100.00 143 100.00 134 100.00   
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สมมุติฐานที่ 1.5  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
โสด สมรส หย่าร้าง 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 

81 
 
5 
22 

 
 

25.88 
 

1.60 
7.03 

 
 

18 
 
3 
6 

 
 

21.69 
 

3.61 
7.23 

 

 
 
0 
 
0 
1 

 
 

0.00 
 

0.00 
25.00 

9.57 0.793 

Agoda 41 13.10 14 16.87 1 25.00   
Hostel world 69 22.04 17 20.48 2 50.00   
Booking.com 37 11.82 11 13.25 0 0.00   
Tripadvisor 54 17.25 14 16.87 0 0.00   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
4 

0.00 
1.28 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
0 

0.00 
0.00 

  

รวม 313 100.00 83 100.00 4 100.00   
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
  

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
โสด สมรส หย่าร้าง 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล       5.22 0.266 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

157 
145 

50.16 
46.33 

34 
48 

40.96 
57.83 

1 
3 

25.00 
75.00 

  

นิตยสาร/โฆษณาต่างๆ 11 3.51 1 1.20 0 0.00   
รวม 313 100.00 83 100.00 4 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก         
ห้องพักรวมหญิง 43 13.74 11 13.25 0 0.00 11.60 0.072 
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

4 
111 
155 

1.28 
35.46 
49.52 

5 
19 
48 

6.02 
22.89 
57.83 

0 
2 
2 

0.00 
50.00 
50.00 

  

รวม 313 100.00 83 100.00 4 100.00   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.12  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
โสด สมรส หย่าร้าง 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน       5.26 0.511 

สังสรรค์/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้
เข้าพัก 
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 

86 
 

169 

27.48 
 

53.99 

19 
 

47 

22.89 
 

56.63 

0 
 
3 

0.00 
 

75.00 

  

วางแผนการเดินทาง 48 15.34 11 13.25 1 25.00   
อ่ืนๆ 10 3.19 6 7.23 0 0.00   

รวม 313 100.00 83 100.00 4 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 1.47 0.479 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 139 44.41 43 51.81 2 50.00   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 174 55.59 40 48.19 2 50.00   

รวม 313 100.00 83 100.00 4 100.00   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 8.44 0.077 

แนะน า 246 78.59 60 72.29 2 50.00   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

59 
8 

18.85 
2.56 

20 
3 

24.10 
3.61 

1 
1 

25.00 
25.00 

  

รวม 313 100.00 83 100.00 4 100.00   
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สมมุติฐานที่ 1.6  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มงีบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มงีบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งกับพฤติกรรมการ
เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel ที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพัก
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยกลุ่มที่มีงบประมาณ
ในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และงบประมาณในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งมากกว่า 30,000 บาท จะเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
59.40 43.41 และ 60.87 ตามล าดับ 

ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่
พบว่า กลุ่มที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 10,000 – 20,000 บาท และงบประมาณในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งมากกว่า 30,000 บาท ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อยละ 66.17 
และ 57.97 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 20,001 – 30,000 บาท 
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก คิดเป็นร้อยละ 62.79 ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 

28 
 
0 
7 

 
 

21.05 
 

0.00 
5.26 

 
 

34 
 
7 
13 

 
 

26.36 
 

5.43 
10.08 

 
 

37 
 
1 
9 

 
 

26.81 
 

0.72 
6.52 

22.77 
 
 

0.064 

Agoda 17 12.78 19 14.73 20 14.49   
Hostel world 33 24.81 23 17.83 32 23.19   
Booking.com 21 15.79 9 6.98 18 13.04   
Tripadvisor 26 19.55 23 17.83 19 13.77   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
1 

0.00 
0.75 

0 
1 

0.00 
0.78 

0 
2 

0.00 
1.45 

  

รวม 133 100.00 129 100.00 138 100.00   
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 

2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล       5.67 0.225 
ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

58 
70 

43.61 
52.63 

70 
58 

54.26 
44.96 

64 
68 

46.38 
49.28 

  

นิตยสาร/โฆษณาต่างๆ 5 3.76 1 0.78 6 4.35   
รวม 133 100.00 129 100.00 138 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก       8.25 0.220 
ห้องพักรวมหญิง 15 11.28 16 12.40 23 16.67   
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

6 
46 
66 

4.51 
34.59 
49.62 

2 
47 
64 

1.55 
36.43 
49.61 

1 
39 
75 

0.72 
28.26 
54.35 

  

รวม 133 100.00 129 100.00 138 100.00   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 

2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน       17.98 0.006* 
สังสรรค์/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ      
ผู้เข้าพัก 
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 

25 
 

79 

18.80 
 

59.40 

44 
 

56 

34.11 
 

43.41 

36 
 

84 

26.09 
 

60.87 

  

วางแผนการเดินทาง 22 16.54 26 20.16 12 8.70   
อ่ืนๆ 7 5.26 3 2.33 6 4.35   

รวม 133 100.00 129 100.00 138 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 23.44 0.000* 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 45 33.83 81 62.79 58 42.03   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 88 66.17 48 37.21 80 57.97   

รวม 133 100.00 129 100.00 138 100.00   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 7.67 0.104 

แนะน า 101 75.94 104 80.62 103 74.64   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

31 
1 

23.31 
0.75 

22 
3 

17.05 
2.33 

27 
8 

19.57 
5.80 

  

รวม 133 100.00 129 100.00 138 100.00   
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สมมุติฐานที่ 1.7  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด พบว่า กลุ่มที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ/ อนุปริญญาและสูงกว่าปริญญาตรี รู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านสื่อ
บุคคลจากค าแนะน าจากเพ่ือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.17 24.58 และ 26.67 ตามล าดับ ในขณะ
กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านสื่อออนไลน์จาก Hostel world มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 34.86 

อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ/ 

อนุปริญญา ได้รับอิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลจากค าแนะน าจากเพ่ือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

58.70 และ 49.15 ตามล าดับ ในขณะกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับ

อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 57.14 และ 53.33 ตามล าดับ 

กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพัก พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาระดับอาชีวะ/ อนุปริญญา ปริญญาตรี

และสูงกว่าปริญญาตรี จะเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.08 61.14 

และ 53.33 ตามล าดับ ในขณะกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะสังสรรค์/ แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.57 

ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 

พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และสูงกว่าปริญญาตรี ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพัก

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.48 และ 60.00 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่จบการศึกษาระดับอาชีวะ/ 

อนุปริญญา และปริญญาตรี ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.41 

และ 60.00 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล  ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
มัธยมศึกษา อาชีวะ/ อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 

25 
 
2 
13 

 
 

27.17 
 

2.17 
14.13 

 
 

29 
 
0 
11 

 
 

24.58 
 

0.00 
9.32 

 
 

41 
 
5 
4 

 
 

23.43 
 

2.86 
2.29 

 
 
4 
 
1 
1 

 
 

26.67 
 

6.67 
6.67 

68.25 0.000* 

Agoda 16 17.39 17 14.41 19 10.86 4 26.67   
Hostel world 9 9.78 16 13.56 61 34.86 2 13.33   
Booking.com 3 3.26 17 14.41 25 14.29 3 20.00   
tripadvisor 23 25.00 25 21.19 20 11.43 0 0.00   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
1 

0.00 
1.09 

0 
3 

0.00 
2.54 

0 
0 

0.00 
0.00 

0 
0 

0.00 
0.00 

  

รวม 92 100.00 118 100.00 175 100.00 15 100.00   
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
มัธยมศึกษา อาชีวะ/ อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล         19.56 0.003* 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

54 
31 

58.70 
33.70 

58 
57 

49.15 
48.31 

73 
100 

41.71 
57.14 

7 
8 

46.67 
53.33 

  

นิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ 7 7.61 3 2.54 2 1.14 0 0.00   
รวม 92 100.00 118 100.00 175 100.00 15 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก         9.03 0.434 
ห้องพักรวมหญิง 14 15.22 17 14.41 20 11.43 3 20.00   
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

4 
32 
42 

4.35 
34.78 
45.65 

2 
32 
67 

1.69 
27.12 
56.78 

2 
64 
89 

1.14 
36.57 
50.86 

1 
4 
7 

6.67 
26.67 
46.67 

  

รวม 92 100.00 118 100.00 175 100.00 15 100.00   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.14  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
มัธยมศึกษา อาชีวะ/ อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน         24.74 0.003* 

สังสรรค์/ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกับผู้เข้าพัก 
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 

41 
 

39 

44.57 
 

42.39 

30 
 

65 

25.42 
 

55.08 

32 
 

107 

18.29 
 

61.14 

2 
 
8 

13.33 
 

53.33 

  

วางแผนการเดินทาง 9 9.78 19 16.10 28 16.00 4 26.67   
อ่ืนๆ 3 3.26 4 3.39 8 4.57 1 6.67   

รวม 92 100.00 118 100.00 175 100.00 15 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 27.58 0.000* 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 63 68.48 42 35.59 70 40.00 9 60.00   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 29 31.52 76 64.41 105 60.00 6 40.00   

รวม 92 100.00 118 100.00 175 100.00 15 100.00   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 4.25 0.642 

แนะน า 75 81.52 88 74.58 135 77.14 10 66.67   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

16 
1 

17.39 
1.09 

27 
3 

22.88 
2.54 

33 
7 

18.86 
4.00 

4 
1 

26.67 
6.67 

  

รวม 92 100.00 118 100.00 175 100.00 15 100.00   
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สมมุติฐานที่ 1.8  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มรีะยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มรีะยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเข้าพักกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี
ระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมื อง
จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ พบว่า กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเข้าพัก 1  – 3 คืน   
4 – 7 คืน และ 30 คืน ขึ้นไป ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.47 
69.23 และ 60.00 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่มีระยะเวลาในการเข้าพัก 8 – 14 คืน  และ 15 – 30 คืน
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ เข้าพักมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.04 และ 63.38 ตามล าดั บ                
ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.15  
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ตารางท่ี 4.15  จ านวน ร้อยละ และค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเข้าพักกับพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล  ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน 15 – 30 คืน 30 คืน ขึ้นไป 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

ค าแนะน าจากเพ่ือน 
สื่อโฆษณา 

วิทยุ/ โทรทัศน์ 
หนังสือ/ นิตยสาร 

สื่อออนไลน์ 

 
 

38 
 
2 
11 

 
 

25.00 
 

1.32 
7.24 

 
 

11 
 
0 
4 

 
 

14.10 
 

0.00 
5.13 

 
 

27 
 
1 
9 

 
 

30.34 
 

1.12 
10.11 

 
 

18 
 
5 
5 
 

 
 

25.35 
 

7.04 
7.04 

 

 
 
5 
 
0 
0 

 
 

50.00 
 

0.00 
0.00 

37.73 0.104 

Agoda 16 10.53 10 12.82 16 17.98 13 18.31 1 10.00   
Hostel world 35 23.03 23 29.49 16 17.98 13 18.31 1 10.00   
Booking.com 22 14.47 15 19.23 5 5.62 5 7.04 1 10.00   
tripadvisor 27 17.76 14 17.95 14 15.73 11 15.49 2 20.00   
airbnb 
อ่ืนๆ 

0 
1 

0.00 
0.66 

0 
1 

0.00 
1.28 

0 
1 

0.00 
1.12 

0 
1 

0.00 
1.41 

0 
0 

0.00 
0.00 

  

รวม 152 100.00 78 100.00 89 100.00 71 100.00 10 100.00   
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
  

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน 15 – 30 คืน 30 คืน ขึ้นไป 

2  Sig. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล           12.94 0.114 
ค าแนะน าจากเพ่ือน 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

72 
75 

47.37 
49.34 

27 
49 

34.62 
62.82 

 

52 
36 

58.43 
40.45 

36 
32 

50.70 
45.07 

5 
4 

50.00 
40.00 

  

นิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ 5 3.29 2 2.56 1 1.12 3 4.23 1 10.00   
รวม 152 100.00 78 100.00 89 100.00 71 100.00 10 100.00   

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก           8.87 0.714 
ห้องพักรวมหญิง 22 14.47 7 8.97 13 14.61 12 16.90 0 0.00   
ห้องพักรวมชาย 
ห้องพักรวมชาย – หญิง 
ห้องส่วนตัว 

4 
49 
77 

2.63 
32.24 
50.66 

2 
21 
48 

2.56 
26.92 
61.54 

2 
33 
41 

2.25 
37.08 
46.07 

1 
26 
32 

1.41 
36.62 
45.07 

0 
3 
7 

0.00 
30.00 
70.00 

  

รวม 152 100.00 78 100.00 89 100.00 71 100.00 10 100.00   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4.15  (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทล 
1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน 15 – 30 คืน 30 คืน ขึ้นไป 2  Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่าน           15.03 0.240 

สังสรรค์/ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพัก
เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 

33 
 

90 

21.71 
 

59.21 

17 
 

46 

21.79 
 

58.97 

34 
 

39 

38.20 
 

43.82 

19 
 

39 

26.76 
 

54.93 

2 
 
5 

20.00 
 

50.00 

  

วางแผนการเดินทาง 20 13.16 13 16.67 15 16.85 10 14.08 2 20.00   
อ่ืนๆ 9 5.92 2 2.56 1 1.12 3 4.23 1 10.00   

รวม 152 100.00 78 100.00 89 100.00 71 100.00 10 100.00   
5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 34.44 0.000* 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 54 35.53 24 30.77 57 64.04 45 63.38 4 40.00   
ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 98 64.47 54 69.23 32 35.96 26 36.62 6 60.00   

รวม 152 100.00 78 100.00 89 100.00 71 100.00 10 100.00   
6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 9.09 0.335 

แนะน า 111 73.03 58 74.36 77 86.52 55 77.46 7 70.00   
ไม่แน่ใจ 
ไม่แนะน า 

37 
4 

24.34 
2.63 

18 
2 

23.08 
2.56 

10 
2 

11.24 
2.25 

13 
3 

18.31 
4.23 

2 
1 

20.00 
10.00 

  

รวม 152 100.00 78 100.00 89 100.00 71 100.00 10 100.00   
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ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  

 

สมมุติฐานข้อท่ี 2 นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจต่อระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 2.1 
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของ   

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของ    

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.16  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
ชาย หญิง 

t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านสถานที่ 3.98 0.62 3.92 0.61 1.03 0.303 
2. ด้านห้องพักและห้องน้ า 3.99 0.80 4.08 0.75 -1.15 0.250 
3. ด้านความปลอดภัย 3.83 0.67 3.82 0.69 0.09 0.924 
4. ด้านทักษะบุคลากร 3.92 0.72 4.03 0.75 -1.53 0.126 

โดยรวม 3.93 0.38 3.96 0.37 -0.87 0.385 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพร้อมของโฮสเทล 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน ด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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สมมุติฐานที่ 2.2  

H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน 

H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 4 7.81 1.95 5.38 0.000* 
ภายในกลุ่ม 395 143.35 0.36   
รวม 399 151.15    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 4 3.55 0.89 1.48 0.209 
ภายในกลุ่ม 395 237.68 0.60   
รวม 399 241.23    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 4 3.47 0.87 1.90 0.110 
ภายในกลุ่ม 395 180.39 0.46   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 4 3.34 0.84 1.56 0.185 
ภายในกลุ่ม 395 212.11 0.54   
รวม 399 215.45    

โดยรวม 
 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.63 0.41 2.90 0.022* 

ภายในกลุ่ม 395 55.77 0.14   
รวม 399 57.41    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับความพร้อมของโฮสเทล 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุ
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แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านด้านห้องพักและห้องน้ า ด้านความปลอดภัย และด้านทักษะบุคลากร
ไม่มีความแตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์ด้านที่แตกต่างกันไปเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดง
ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.18  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านสถานที่ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม 

Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ 
 ต่ ากว่า 20 

ปี 
21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

 x  4.37 3.99 3.78 4.13 5.00 
ต่ ากว่า 20 ปี  4.37 - 0.38* 0.58* 0.23 0.63 
20 – 30 ปี  3.99  - 0.20* 0.14 1.01* 
31 – 40 ปี  3.78   - 0.35 1.22* 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

4.13 
5.00 

   - 0.87* 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านสถานที่ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีอายุ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นั่นคือ 1) นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่มากกว่า
กลุ่มอายุ 20 – 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อความพร้อมด้านสถานที่มากกว่ากลุ่มอายุ 31 – 40 ปี 3) นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีความ
พึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่มากกว่ากลุ่มอายุ 20 – 30 ปี, กลุ่มอายุ 31 – 40 ปีและกลุ่มอายุ 
41 – 50 ปี 
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สมมุติฐานที่ 2.3  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อม

ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อม

ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.19  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญชาติกับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน  

 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 4 3.48 0.87 2.33 0.056 
ภายในกลุ่ม 395 147.67 0.37   
รวม 399 151.15    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 4 10.83 2.71 4.64 0.001* 
ภายในกลุ่ม 395 230.40 0.58   
รวม 399 241.23    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 4 10.13 2.53 5.76 0.000* 
ภายในกลุ่ม 395 173.83 0.44   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 4 6.71 1.68 3.17 0.014* 
ภายในกลุ่ม 395 208.74 0.53   
รวม 399 215.45    

โดยรวม 
 

 

ระหว่างกลุ่ม 4 5.17 1.29 9.77 0.000* 

ภายในกลุ่ม 395 52.24 0.13   
รวม 399 57.41    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญชาติกับความพร้อมของโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี
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สัญชาติแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า ด้าน
ความปลอดภัย และด้านทักษะบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
สถานทีไ่ม่มีความแตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์ด้านที่แตกต่างกันไปเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดง
ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.20  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน 
 

สัญชาติ 
 

แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย 

 x  4.73 3.99 3.86 4.25 4.16 
แอฟริกา 4.73 - 0.73* 0.86* 0.48 0.56* 
ยุโรป 3.99  - 0.13 0.26* 0.17 
เอเชีย  3.86   - 0.39* 0.30* 
อเมริกา 
ออสเตรเลีย 

4.25 
4.16 

   - 0.09 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า
ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่
มีสัญชาติแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 1) นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติแอฟริกา มีความพึงพอใจต่อความ
พร้อมด้านห้องพักและห้องน้ ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย 2) 
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติอเมริกา มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ ามากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติยุโรปและเอเชีย 3) นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติออสเตรเลีย มีความพึงพอใจต่อ
ความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติเอเชีย 
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ตารางท่ี 4.21  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน 
 

สัญชาติ 
 

แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย 

 x  4.61 3.77 3.96 3.72 3.69 
แอฟริกา 4.61 - 0.84* 0.65* 0.88* 0.92* 
ยุโรป 3.77  - 0.19* 0.05 0.08 
เอเชีย  3.96   - 0.24 0.27* 
อเมริกา 
ออสเตรเลีย 

3.72 
3.69 

   - 0.03 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี
สัญชาติแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 1) นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติแอฟริกา มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย 2) นักท่องเที่ยว
ที่มีสัญชาติเอเชีย มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติ
ยุโรป และออสเตรเลีย 
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ตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านทักษะบุคลากรของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน 
 

สัญชาติ 
 

แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย 

 x  4.57 3.91 3.92 4.07 4.15 
แอฟริกา 4.57 - 0.66* 0.65* 0.50* 0.42 
ยุโรป 3.91  - 0.01 0.16 0.24 
เอเชีย  3.92   - 0.16 0.23 
อเมริกา 
ออสเตรเลีย 

4.07 
4.15 

   - 0.08 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านทักษะบุคลากรของ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสัญชาติแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี

สัญชาติแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านทักษะบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติแอฟริกา มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านทักษะ

บุคลากรมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติยุโรป เอเชีย และอเมริกา 
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สมมุติฐานที่ 2.4  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.23  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนกับความพร้อมของโฮสเทล        

ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 3 2.58 0.86 2.29 0.078 
ภายในกลุ่ม 396 148.58 0.38   
รวม 399 151.15    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 3 3.29 1.10 1.83 0.142 
ภายในกลุ่ม 396 237.94 0.60   
รวม 399 241.23    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 3 1.39 0.46 1.00 0.390 
ภายในกลุ่ม 396 182.48 0.46   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร 
 
 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.64 0.21 0.39 0.758 
ภายในกลุ่ม 396 214.81 0.54   
รวม 399 215.45    
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

0.28 
57.13 
57.41 

0.09 
0.14 

0.64 0.592 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนกับความพร้อม
ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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สมมุติฐานที่ 2.5  
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.24  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับความพร้อมของโฮสเทล ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 2 0.48 0.24 0.63 0.532 
ภายในกลุ่ม 397 150.67 0.38   
รวม 399 151.15    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 2 3.06 1.53 2.55 0.080 
ภายในกลุ่ม 397 238.18 0.60   
รวม 399 241.23    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 2 0.56 0.28 0.60 0.549 
ภายในกลุ่ม 397 183.31 0.46   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร 
 
 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2 1.67 0.83 1.55 0.214 
ภายในกลุ่ม 397 213.78 0.54   
รวม 399 215.45    
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.29 
57.11 
57.41 

0.15 
0.14 

1.02 0.360 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับความพร้อมของ    

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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สมมุติฐานที่ 2.6  

H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน        
มีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน 

H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน         
มีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.25  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งกับความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 2 1.23 0.61 1.63 0.198 
ภายในกลุ่ม 397 149.92 0.38   
รวม 399 151.15    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 2 3.75 1.88 3.14 0.044 
ภายในกลุ่ม 397 237.48 0.60   
รวม 399 241.23    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 2 0.63 0.31 0.68 0.506 
ภายในกลุ่ม 397 183.24 0.46   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร 
 
 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.58 0.29 0.54 0.583 
ภายในกลุ่ม 397 214.86 0.54   
รวม 399 215.45    
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.26 
57.15 
57.41 

0.13 
0.14 

0.90 0.407 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อ

ครั้งกับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel ที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อม
ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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สมมุติฐานที่ 2.7 
H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความ

พร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.26  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความพร้อมของโฮสเทล          

ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 3 1.67 0.56 0.92 0.432 
ภายในกลุ่ม 396 239.57 0.60   
รวม 399 241.23    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 3 0.63 0.21 0.56 0.645 
ภายในกลุ่ม 396 150.52 0.38   
รวม 399 151.15    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 3 9.04 3.01 6.82 0.000* 
ภายในกลุ่ม 396 174.83 0.44   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร 
 
 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.92 1.31 2.45 0.063 
ภายในกลุ่ม 396 211.52 0.53   
รวม 399 215.45    
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

0.33 
57.08 
57.41 

0.11 
0.14 

0.76 0.516 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความพร้อม
ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล โดยรวมไม่แตกต่างกันที่
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ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสถานที่ ด้านห้องพักและห้องน้ า และด้านทักษะบุคลากรไม่มีความ
แตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์ด้านที่แตกต่างกันไปเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดง
ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.27  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
 

ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวะ/ 
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

 x  3.76 4.01 3.77 3.31 
มัธยมศึกษา 

อาชีวะ/ อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

3.76 
4.01 
3.77 
3.31 

- 0.25* 
- 

0.01 
0.24* 

- 

0.45* 
0.70* 
0.46* 

- 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 1) นักท่องเที่ยวที่จบการศึกษาระดับอาชีวะ/ อนุปริญญา มี
ความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัยมากกว่านักท่องเที่ยวที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 2) นักท่องเที่ยวที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อความพร้อมด้านความปลอดภัยมากกว่านักท่องเที่ยวที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี              
3) นักท่องเที่ยวที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัย
มากกว่านักท่องเที่ยวที่จบศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี       
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สมมุติฐานที่ 2.8  

H0 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างมีความพึงพอใจต่อ
ความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 

H1 : นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.28  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเข้าพักกับความพร้อมของ    

โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน  
 

ความพร้อมของโฮสเทล 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. ด้านสถานที่ ระหว่างกลุ่ม 4 3.98 1.00 2.67 0.032* 
ภายในกลุ่ม 395 147.17 0.37   
รวม 399 151.15    

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า ระหว่างกลุ่ม 4 7.70 1.93 3.26 0.012* 
ภายในกลุ่ม 395 233.53 0.59   
รวม 399 241.23    

3. ด้านความปลอดภัย ระหว่างกลุ่ม 4 4.89 1.22 2.70 0.030* 
ภายในกลุ่ม 395 178.98 0.45   
รวม 399 183.87    

4. ด้านทักษะบุคลากร 
 
 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4 0.74 0.18 0.34 0.851 
ภายในกลุ่ม 395 214.71 0.54   
รวม 399 215.45    
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

2.67 
54.74 
57.41 

0.67 
0.14 

4.82 0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเข้าพักกับ
ความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมและรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมของโฮสเทล ใน



117 
 
อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่ ด้านห้องพักและห้องน้ า และด้านความปลอดภัย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะบุคลากรไม่มีความแตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์ด้านที่แตกต่างกันไปเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดง
ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.29  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านสถานที่ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 

Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการเข้าพัก  1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน 15 – 30 คืน 30 คืน ขึ้นไป 

 x  4.02 3.98 3.96 3.75 4.14 
1 – 3 คืน 
4 – 7 คืน 
8 – 14 คืน  
15 – 30 คืน 
30 คืน ขึ้นไป 

4.02 
3.98 
3.96 
3.75 
4.14 

- 0.03 
- 

0.05 
0.02 

- 

0.27* 
0.24* 
0.21* 

- 

0.12 
0.16 
0.18 
0.39 

- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านสถานที่ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาในการเข้าพัก     
1 – 3 คืน 4 – 7 คืน และ 8 – 14 คืน มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านสถานที่มากกว่า
นักท่องเทีย่วที่มีระยะเวลาในการเข้าพัก 15 – 30 คืน    

 
 
 



118 
 
ตารางท่ี 4.30  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ าของ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการเข้าพัก  1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน 15 – 30 คืน 30 คืน ขึ้นไป 

 x  4.17 4.04 3.91 3.82 4.20 
1 – 3 คืน 
4 – 7 คืน 
8 – 14 คืน  
15 – 30 คืน 
30 คืน ขึ้นไป 

4.17 
4.04 
3.91 
3.82 
4.20 

- 0.13 
- 

0.26* 
0.13 

- 

0.35* 
0.22 
0.09 

- 

0.03 
0.16 
0.29 
0.38 

- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า
ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านห้องพักและ
ห้องน้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาในการเข้า
พัก 1 – 3 คืน มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ระยะเวลาในการเข้าพัก 8 – 14 คืน และ 15 – 30 คืน    
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ตารางท่ี 4.31  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน 
 

ระยะเวลาในการเข้าพัก  1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน 15 – 30 คืน 30 คืน ขึ้นไป 

 x  3.85 3.74 3.84 3.74 4.43 
1 – 3 คืน 
4 – 7 คืน 
8 – 14 คืน  
15 – 30 คืน 
30 คืน ขึ้นไป 

3.85 
3.74 
3.84 
3.74 
4.43 

- 0.11 
- 

0.01 
0.10 

- 

0.11 
0.01 
0.10 

- 

0.58* 
0.69* 
0.59* 
0.70* 

- 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพร้อมด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ นักท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาในการ
เข้าพัก 30 คืน ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อความพร้อมด้านความปลอดภัยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ระยะเวลาในการเข้าพัก 1 – 3 คืน 4 – 7 คืน 8 – 14 คืน และ 15 – 30 คืน    



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใน
การรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  
 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
(อดีตผู้อ านวยการการผู้ช่วยท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และอดีตรองสารวัตรสืบสวน
ท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต) จ านวน 2 คน ผู้ประกอบการ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 7 คน และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮส
เทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 ตัวอย่าง 
 โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบการโฮสเทล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ส าหรับผู้เข้าพักโฮสเทล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม  Solo 
Travel ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ใน
การเข้าพัก โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลข้อมูลประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และข้อมูลพฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา โดยแยกรายละเอียดออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
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 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 การอภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 บริบทการให้บริการของผู้ประกอบการ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาบริบทการให้บริการของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่
มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ (อดีตผู้อ านวยการการผู้ช่วย
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และอดีตรองสารวัตรสืบสวนท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 
กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต) และผู้ประกอบการโฮสเทล ตามกรอบของการศึกษา
บริบทการให้บริการของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภู เก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Solo Travel 3 ด้าน ประกอบด้วย บริบทด้านบุคลากร บริบทด้านระเบียบปฏิบัติ และบริบทด้าน
การด าเนินงานในปัจจุบัน พบว่า 
  5.1.1.1 บริบทด้านบุคลากร 
  จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์และ
ตีความสรุปผลได้ดังนี้ 
  โฮสเทล ในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่นั้นมีจ านวนพนักงาน
เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ แม้จะเป็นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็ไม่ประสบ
ปัญหาพนักงานไม่เพียงพอ โดยเฉลี่ยพนักงานของโฮสเทลในแต่ละที่จะอยู่ที่ประมาณ 3 - 5 คน ซึ่งใน
พนักงานจ านวนนี้ผู้ประกอบการให้เหตุผลว่าเพียงพอต่อการให้บริการ เพราะโฮสเทลนั้นเป็นธุรกิจ
บริการด้านที่พักที่มีขนาดเล็ก มีการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยาก และโดยส่วนมากเจ้าของธุรกิจมักจะเป็น
ผู้ดูแลกิจการด้วยตัวเอง และจะจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระงานในบางส่วนเท่านั้น 
อาทิเช่น พนักงานต้อนรับ เพ่ือช่วยสลับเปลี่ยนกันเข้างานกับผู้ประกอบการ และแม่บ้าน ในการดูแล
รักษาความสะอาดในพ้ืนที่ของโฮสเทล ทั้งห้องพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ า และพ้ืนที่ส่วนรวมภายในโฮสเทล  

ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐนั้นได้มีการสนับสนุนในการผลิตคนรุ่นใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยวทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดม 
ศึกษา การจัดอบรมวิชาชีพในสายอาชีพ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคต  
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  5.1.1.2 บริบทด้านระเบียบ 
  จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์และ
ตีความสรุปผลได้ดังนี้ 

1) การตรวจสอบนักท่องเที่ยวผู้เข้าพัก (Check-in) โดยที่โฮสเทลจะ 
ตรวจสอบจากหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมทั้งได้มีการถ่ายส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เข้าพัก
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

2) การน านักท่องเที่ยวเข้าสู่ห้องพักและทราบเตียงนอนของตนเอง 
3) โฮสเทลจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าสู่บริเวณห้องพัก ทั้งห้องพัก 

รวมและห้องพักส่วนตัว 
4) โฮสเทลจะมีการจัดเตรียมตู้เก็บสัมภาระพร้อมกุญแจส่วนตัวให้ผู้เข้าพัก 

ดูแลด้วยตนเอง 
5) โฮสเทลจะมีกฎระเบียบของแต่ละที่โดยที่จะแจ้งหรือติดป้ายประกาศไว้ 

ให้ผู้เข้าพักเห็นได้อย่างชัดเจน  
6) ส าหรับพนักงานก็จะมีการตกลงข้อกฎระเบียบ การท างานกันอย่าง 

ชัดเจนก่อนที่จะรับพนักงานเข้าท างาน 
  5.1.1.3 บริบทด้านการด าเนินงาน 
  จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้วิจัยสามารถน ามาวิเคราะห์และ
ตีความสรุปผลได้ดังนี้ 

โฮสเทลในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนั้นส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะ 
บริหารงานด้วยตัวเองโดยการบริหารงานก็จะเป็นแบบอิสระ ขึ้นอยู่กับเทคนิค และรูปแบบการ
ด าเนินงานส่วนบุคคล ซึ่งในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันออกไป และในส่วนของภาครัฐก็มีการด า เนินงาน
กับธุรกิจนี้โดยภาครัฐนั้นได้มีการด าเนินงานอยู่ในการควบคุมดูแลตามกฎหมายพระราชบัญญัติโรงแรม 
โดยที่เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความประทับใจต่อ
ผู้ประกอบการและจะส่งผลไปสู่ความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวในที่สุด  
 

5.1.2 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ
โฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
 จากการศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มี
ต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ   
(อดีตผู้อ านวยการการผู้ช่วยท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และอดีตรองสารวัตรสืบสวน
ท่องเที่ยว 2 กองก ากับการ 5 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
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โฮสเทล ตามกรอบของการศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพร้อมด้านสถานที่ ความ
พร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า ความพร้อมด้านความปลอดภัย และความพร้อมด้านทักษะบุคลากร 
และการศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยการเก็บแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวผู้เข้าใช้บริการโฮสเทล ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า 
  5.1.2.1 ความพร้อมด้านสถานที่ 
  จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกเชน พบว่า โฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ตนั้นมีความพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยว โฮสเทลแต่ละโฮสเทลมีรูปแบบการออกแบบที่เป็น
เอกลักษณ์ของตัวเอง ขึ้นอยู่กับความชอบของนักท่องเที่ยวในการเลือกพัก แต่ในเรื่องการเข้าถึงนั้น 
โฮสเทลในบางพ้ืนที่ของเขตอ าเภอเมืองยังไม่มีความพร้อมในส่วนนี้ เนื่องมาจากสถานที่ตั้งของโฮสเทล 
อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ระบบขนส่งสาธารณะของภาครัฐนั้นเข้าไม่ถึง แต่ต้องใช้รถส่วนตัวหรือระบบ
ขนส่งสาธารณะเอกชนในการเดินทาง การเข้าถึงจึงเป็นอุปสรรคส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 
Travel บางคนที่ต้องการเข้าพักในโฮสเทลที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่มีงบประมาณเพียง
พอที่จะใช้บริการขนส่งเอกชนในการเดินทางระหว่างที่พัก จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้บริการโฮสเทลที่อยู่
ในใจกลางเมือง หรือโฮสเทลที่มีระบบขนส่งสาธารณะของภาครัฐเข้าถึงเป็นการทดแทน  
  5.1.2.2 ความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า  
  จากการสัมภาษณ์ท้ังภาครัฐและภาคเอกเชน พบว่า โฮสเทลทุกโฮสเทลจะเน้นความ
สะอาด ความสมดุลและเพียงพอ ระหว่างจ านวนเตียงและห้องพักส่วนตัวกับห้องน้ า และห้องอาบน้ า 
เพราะการเน้นจ านวนห้องพัก ห้องน้ าหรือห้องอาบน้ านั้นขึ้นอยู่กับขีดความสามารถด้านสถานที่ของ
โฮสเทลและงบประมาณในการลงทุนของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน  
  5.1.2.3 ความพร้อมด้านความปลอดภัย 
  จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกเชน พบว่า โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต นั้นมีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นระบบช่วยดูแลความปลอดภัย คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิด
ทุกจุดส าคัญภายในพื้นที่ของโฮสเทล การใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออกห้องพัก และใช้ไฟฟ้าภายใน
ห้องพักรวมไปถึงบนเตียงนอนส่วนตัว มีล๊อคเกอร์และกุญแจล๊อคเกอร์ในการเก็บสัมภาระของผู้เข้าพัก 
โดยที่จะมอบกุญแจให้ลูกค้าเก็บไว้เอง มีทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ รวมไปถึงถึงดับเพลิงที่ใช้ใน
ครัวเรือน และยาสามัญประจ าบ้านในบางโฮสเทล 
  5.1.2.4 ความพร้อมด้านทักษะบุคลากร 
  จากการสัมภาษณ์ท้ังภาครัฐและภาคเอกเชน พบว่า ผู้ประกอบการของโฮสเทลมีทั้ง
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และในส่วนของพนักงาน
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นั้นผู้ประกอบการโฮสเทลที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะไม่สนใจว่าพนักงานที่เข้าท างานนั้นมี
ประสบการณ์ด้านงานบริการหรือไม่ แต่ให้โอกาสคนที่พร้อมจะเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะของ
ตนเอง และเป็นคนที่มีความกล้าพูดในการพบปะผู้คน เพราะในด้านการท างานผู้ประกอบการประเภท
นี้เชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนากันได้ และการท างานในโฮสเทลก็เป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว แต่ส าหรับผู้ประกอบที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ จะเน้นรับพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านภาษาและประสบการณ์ท างานมาเป็นอันดับแรก โดยผู้ประกอบการประเภทนี้
เชื่อว่าพนักงานเหล่านี้สามารถช่วยเหลืองานได้มากกว่าที่พวกเขาจะต้องดูแลเองทั้งหมด และในส่วน
ของภาครัฐนั้นมองว่าการที่ผู้ประกอบการนั้นเปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เข้า
ท างานนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ผู้ประกอบนั้นควรที่จะรีบพัฒนาทักษะต่างๆ ของพนักงานหลังจากการ
เข้าท างานให้เร็วที่สุด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการท างานทั้งกับสถานประกอบการและการ
บริการนักท่องเที่ยวเองด้วย 

5.1.2.5 ผลสรุปข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  
จากผลการศึกษาผู้เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน  

พบว่า ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชำย จ ำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มี
อายุอยู่ในช่วง  20 – 30 ปี จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 ส่วนใหญ่มีสัญชาติยุโรป จ านวน 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30 ,001 - 40,000 บาท จ านวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.75 มีสถานภาพโสด จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25 งบประมาณในการ
ท่องเที่ยวต่อครั้ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้งมากกว่า 30 ,000 
บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดับการศึกษา พบว่า นักท่ องเที่ยวส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ระยะเวลาในการเข้าพัก พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเข้าพักโฮสเทล 1 – 3 คืน จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.00  

5.1.2.6 ผลสรุประดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล  
จากผลการศึกษาผู้เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน  

พบว่า ระดับความด้านสถานที่ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมีความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความพร้อมด้านสถานที่ของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ โฮสเทลตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และง่ายต่อการเดินทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โฮสเทล 
มีบริเวณพ้ืนที่ห้องโถงในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ท่านสามารถ
มองเห็นป้ายบอกชื่อและสัญลักษณ์ของโฮสเทลได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  พ้ืนที่ห้องโถง
ของโฮสเทลมีบริเวณพักผ่อนและสันทนาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  และโฮสเทลมีห้องหรือพ้ืนที่
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ส าหรับรับฝากกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ระดับความพร้อมด้านห้องพัก
และห้องน้ าของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้านห้องพัก
และห้องน้ าของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประตู
ทางเข้า–ออก ห้องพักของโฮสเทลมีอุปกรณ์ล็อคอย่างแน่นหนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ห้องน้ าภายใน
ห้องพักส่วนตัวหรือห้องน้ ารวมส าหรับหอพัก (แยกชาย–หญิง) ของโฮสเทล สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
ห้องพักของโฮสเทลอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99   ระดับความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
โฮสเทลสามารถไว้วางใจได้ในการรับฝากของ กรณีลูกค้าออกไปเที่ยวระหว่างวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
บริเวณพ้ืนที่สาธารณะของโฮสเทลมีการตรวจเช็คความปลอดภัย หรือบันทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 
ชั่วโมงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โฮสเทลมีพนักงานต้อนรับประจ าเคาท์เตอร์ลงทะเบียนเข้าพักตลอด 24 
ชั่วโมงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โฮสเทลมีค าแนะน า ค าเตือนคู่มือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือข้อก าหนด
ความปลอดภัย ภายในห้องพักอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 โฮสเทลมีทางออก
หนีไฟอย่างเห็นได้ชัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และโฮสเทลมียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลที่
มีคุณภาพส าหรับผู้เข้าพัก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  ระดับความพร้อมด้านทักษะ
บุคลากรของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความพร้อมด้าน
ทักษะบุคลากรของโฮสเทล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
บุคลากรของโฮสเทลมีประสบการณ์ในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 พนักงานต้อนรับของโฮสเทล
ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 บุคลากรของโฮสเทลมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และพนักงานต้อนรับ
ของโฮสเทลสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ตามล าดับ 
  ทั้งนี้ จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติด้านระดับความพร้อมของโฮสเทล 
ในอ าเภอ จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน พบว่า ผู้เข้าพักท่ีมีข้อมูลทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีทัศนคติ
ด้านระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ ข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทลไม่มีผลต่อทัศนคติด้าน
ระดับความพร้อมของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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5.1.3 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่  3 พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 จากผลการศึกษาผู้เข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 400 คน พบว่า  

5.1.3.1 ท่านรู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่านช่องทางใด สื่อบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวรู้จัก
โฮสเทลที่เข้าพักผ่านค าแนะน าจากเพ่ือน จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75  สื่อโฆษณา พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักโฮสเทลที่เข้าพักจากหนังสือ/นิตยสาร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75  
และผ่านวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 สื่อออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
รู้จักโฮสเทลที่เข้าพักผ่าน Hostel world จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมา ได้แก่ trip 
advisor และ Agoda คิดเป็นร้อยละ 17.00 และ 14.00 ตามล าดับ 

5.1.3.2 อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทล พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  
รองลงมา ได้แก่ ค าแนะน าจากเพ่ือน และนิตยสาร/ โฆษณาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ 3.00 
ตามล าดับ 

5.1.3.3 ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือก
ห้องพักแบบ ห้องส่วนตัว จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมา ได้แก่ ห้องพักรวมชาย – 
หญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ตามล าดับ 

5.1.3.4 กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพัก พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมา ได้แก่ สังสรรค์/
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพัก วางแผนการเดินทางและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 26.25 15.00 
และ 4.00 ตามล าดับ 

5.1.3.5 ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ผู้เข้าพักหรือไม่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.00  และต้องการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ตามล าดับ 

5.1.3.6 ท่านจะแนะน าเพ่ือนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
หรือไม่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแนะน าเพ่ือนให้เลือกใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา ได้แก่ ไม่แน่ใจและไม่แนะน าให้เลือกใช้
บริการโฮสเทล คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 3.00 ตามล าดับ 

5.1.3.7 ปัจจัยในการเลือกพักโฮสเทล พบว่า ล าดับ 1 คือ ราคาถูก คิดเป็น 
ร้อยละ 43.75  ล าดับ 2 คือ ท าเลดี คิดเป็นร้อยละ 40.25 และล าดับ 3 คือ อยู่ใจกลางเมือง คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 ตามล าดับ  
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5.1.4 ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เสนอแนวทางการพัฒนาโฮสเทล          
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  
 จากการสรุปประเด็นของผลการศึกษาน าสู่การวิเคราะห์เสนอแนวทางการพัฒนาโฮสเทล 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามประเด็นต่อไปนี้ 
  5.1.4.1 แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel  ซึ่ง…
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสนใจและ
ความส าคัญต่อระดับความความพร้อมของโฮสเทลในด้านห้องพักและห้องน้ ามาเป็นล าดับแรก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่เน้นการให้ความ 
ส าคัญกับเรื่องห้องพักและห้องน้ าเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการให้ 
บริการในโฮสเทลให้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ผู้ประกอบการของโฮสเทลควรมีแนวทางในการพัฒนาโฮส
เทลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ดังนี้  

1) ให้ความส าคัญในด้านห้องพักและห้องน้ าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2) ควรมีข้อแนะน าหรือการอธิบายเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบล่วงหน้าในส่วน
ของอุปกรณ์ท่ีไม่มีการอธิบายการใช้งานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการสร้างเข้าใจก่อนการใช้งานและป้องกัน
อันตรายแก่ผู้เข้าพัก 
  5.1.4.2 แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสนใจและ
ความส าคัญต่อระดับความพร้อมของโฮสเทลในด้านทักษะบุคลากรเป็นล าดับที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการณ์โฮสเทลที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการโฮสเทลที่มี
ประสบการณ์ด้านงานบริการควรที่จะให้ความส าคัญในด้านทักษะบุคลากร เช่นเดียวกันกับ
ผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ ที่เน้นให้ความส าคัญในด้านทักษะบุคลากรมากกว่า 
เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel นี้ยังคงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะคอยให้
ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในช่วงระหว่างการเข้าพักของตนเอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาโฮสเทล
ให้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ผู้ประกอบการของโฮสเทลควรมีแนวทางในการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ดังนี้  

1) ผู้ประกอบการโฮสเทลควรให้ความส าคัญกับการรับบุคลากรที่มีทักษะ 
ความรู้ในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ด้านการใช้ภาษา และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ที่ดี  

2) กรณีของผู้ประกอบการโฮสเทลที่มีประสบการณ์ในการท างาน หรือมี
ความรู้ในด้านงานบริการและการท่องเที่ยวนั้น หากต้องการเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่มีความรู้ด้าน
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งานบริการหรือไม่มีประสบการณ์มาก่อน ควรที่จะด าเนินการพัฒนาทักษะบุคลากรให้รวดเร็วที่สุด
หลังการรับเข้าท างาน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดตามมา และเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจและประทับ
ของผู้ใช้บริการ 

3) กรณีของผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ทางด้านงานบริการ
และการท่องเที่ยวนั้น ควรที่จะรับสมัครพนักงานเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้มาเป็น
อย่างดี และสามารถไว้วางใจพนักงานเหล่านั้นได้ อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองจะต้องรีบศึกษา วิธีการ
บริการ การบริหารงานทางด้านที่พักและการท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เพื่อธุรกิจของท่านจะยังคงด าเนิน
อยู่ต่อไป และระบบกระบวนการท างานการบริการก็ยังเป็นที่พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวผู้เข้าพักเช่นกัน 
  5.1.4.3 แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสนใจและ
ความส าคัญต่อระดับความพร้อมของโฮสเทลในด้านสถานที่เป็นล าดับที่ 3 ผู้ประกอบการของโฮสเทล 
ควรมีแนวทางในการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ดังนี้  

1) ควรพัฒนาในเรื่องของป้ายบอกชื่อหรือป้ายสัญลักษณ์ของโฮสเทลเป็น
อันดับแรกของสถานที่ เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น  
  5.1.4.4 แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่เข้าพักโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสนใจและ
ความส าคัญต่อระดับความพร้อมของโฮสเทลในด้านความปลอดภัยเป็นล าดับที่ 4 ซึ่งในแง่มุมมองของ
ผู้ประกอบการนั้นจะเน้นด้านความปลอดภัยเป็นล าดับต้นๆ จึงส่งผลให้ความพร้อมของโฮสเทลในด้าน
ความปลอดภัยในปัจจุบันเป็นที่น่าพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยการที่ผู้ประกอบการจะพัฒนาโฮสเทล
ให้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก ผู้ประกอบการของโฮสเทลควรมีแนวทางในการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ดังนี้  

1) ควรที่จะมีความพร้อมเรื่องบุคลากรในการให้บริการในช่วงเวลากลางคืน
เพ่ิมข้ึนมากว่าปกติ 

2) ควรมีการแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบอย่างชัดเจนว่าในช่วงเวลากลางคืนผู้เข้า
พักสามารถติดต่อบุคคลใดได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  

3) ควรมีการแจ้งหรืออธิบายการใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างชัดเจนและ
เข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟและยาสามัญประจ าบ้านควรอยู่ในจุดที่ผู้เข้าพัก
ทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตัวเอง  
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5.2 การอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” ท าให้ทราบถึงบริบทการให้บริการ ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ
โฮสเทลในปัจจุบัน ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการส ารวจเชิงปริมาณ เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาโฮสเทล ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ในการ
ตรวจสอบดูแลและควบคุมสถานประกอบการ และที่ส าคัญเป็นประโยชน์ส าหรับสถานประกอบการ
โฮสเทล รวมไปถึงสถานประกอบการธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ตนเองในการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการในนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาพิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได้ดังนี้  
 

5.2.1 บริบทด้านการให้บริการของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ที่ มีต่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในปัจจุบัน 

5.2.1.1 บริบทด้านการให้บริการของโฮสเทล 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลการศึกษา
พบว่า 

1) บริบทด้านบุคลากร มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เข้าพัก ซึ่ง
สอดคล้องกับ โฮสเทลในรูป Basic hostel ที่เน้นความประหยัด สะอาด เรียบง่าย และให้แขกบริการ
ตนเอง มากกว่าการดูแลของพนักงาน (วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์, 2559: 78-84) 
ท าให้โฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ ไม้เน้นจ านวนปริมาณของพนักงาน เพียงแค่มี
พนักงานให้พร้อมและสมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับผู้เข้าพักของตนเองแค่นั้น 

2) บริบทด้านระเบียบการ  โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นได้ว่าระเบียบการของ
โฮสเทลนั้นจะมีความคล้ายคลึงกัน  มีระเบียบงานเป็นระบบครอบครัว และขอของพนักงานอย่าง
ชัดเจน รวมไปถึงกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของผู้เข้าพักต่างกันเพียงแค่การวางแผนงานของ
ผู้ประกอบการของแต่ละโฮสเทล หรือช่องทางการตลาดที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ลักษณะทั่วไปของธุรกิจนี้นั้นง่ายต่อการดูแล  ส่วนใหญ่ก็จะใช้กฎระเบียบต่างๆ แบบเป็นกันเองหรือ
แบบครอบครัว และจะมีกฎระเบียบในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในโฮสเทลแจ้งให้ผู้เข้าพัก
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ทราบอย่างชัดเจน หรือบางที่ก็จะให้กฎโฮสเทลสากลมาเป็นระเบียบภายใน (วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ 
และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์, 2559: 189)  

3) บริบทด้านการด าเนินงาน การบริหารงานโฮสเทลของผู้ประกอบการโฮส
เทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบในการวางแผนงานต่างๆ ที่จะใช้
ดูแลทั้งตัวบุคลากรและระบบการท างานในทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในโฮสเทลของตนเอง  ซึ่ง
สอดคล้องกับโฮสเทลโดยส่วนใหญ่ การด าเนินงานจะมีลักษณะที่คล้ายกันทุกโฮสเทล คือ จะมีการ
บริหารงานด้วยระบบอิสระ ที่จะมีเจ้าของธุรกิจบริหารงานด้วยตัวเองแต่จะมีเทคนิคเล็กๆ  น้อยๆ ที่
ต่างกันไปข้ึนอยู่กับส่วนบุคคล (วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์, 2559: 76-77) 

5.2.1.2 ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลการศึกษาพบว่า  

1) ระดับความพร้อมด้านสถานที่  
โฮสเทลแต่ละโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตมีรูปแบบการออกแบบที่

เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ขึ้นอยู่กับความชอบของนักท่องเที่ยวในการเลือก
พัก และการเข้าถึงนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของโฮสเทล รวมไปถึงรูปแบบการบริหารงานของภาครัฐ
ในการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการเลือก
เข้าพักโฮสเทลของผู้ใช้บริการ ที่จะมีการพิจารณาจากห้องพัก สถานที่ตั้ง ราคา การบริการ และการ
เข้าถึงที่สะดวก และส าหรับปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่แตกต่างกันของในแต่ละบุคคล (พรหมพร ทับ
เนียม, 2558)  

2) ระดับความพร้อมด้านห้องพักและห้องน้ า 
โฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เน้นความสะอาดของห้องพักและ

ห้องน้ าเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในการเลือกห้องพักที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมาก
ที่สุดในการเลือกใช้บริการโฮสเทล จากโครงการจัดตั้งธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพ่ือรักษาวิถีชุมชน 
นั้นคือ ความสะอาดของห้องพักและห้องน้ า (จิตมณี นิธิปรีชา, 2558) 

3) ระดับความพร้อมด้านความปลอดภัย 
โฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดส าคัญภายใน

พ้ืนที่ของโฮสเทล  การใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออกห้องพัก  และใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักรวมไปถึง

บนเตียงนอนส่วนตัว  มีล๊อคเกอร์และกุญแจล๊อคเกอร์ในการเก็บสัมภาระของผู้เข้าพัก ซึ่งสอดคล้อง
กับผู้เข้าพักโฮสเทลโดยทั่วไปจะมีการเน้นเรื่องความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ระหว่างการเข้าพัก แต่จะ
เน้นด้านใดเป็นสิ่งส าคัญนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคล และสถานที่ตั้งของโฮสเทล ว่าควรมีความใส่ใจความ
ปลอดภัยในด้านใดเป็นอันดับแรก (อธิป นนทกะตระกูล, 2557) 
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4) ระดับความพร้อมด้านทักษะบุคลากร 
ผู้ประกอบการของโฮสเทลมีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการและผู้ที่ไม่

มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และในส่วนของพนักงานนั้นผู้ประกอบการโฮสเทลที่มีประสบการณ์
ด้านงานบริการจะไม่สนใจว่าพนักงานที่เข้าท างานนั้นมีประสบการณ์ด้านงานบริการหรือไม่  แต่
ส าหรับผู้ประกอบที่ไม่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ จะเน้นรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านภาษาและประสบการณ์ท างานมาเป็นอันดับแรก 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากผลการศึกษาที่ได้รับแล้วผู้วิจัยยังพบว่า งานวิจัยชิ้นนี้
สามารถน าไปขยายประเด็นศึกษาต่อไปในอนาคต จึงขอเสนอข้อแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาใน
ครั้งต่อไปดังนี้  

5.3.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือให้ระบบการให้บริการของโฮสเทลในจังหวัดนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 

5.3.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนธุรกิจโฮสเทล ในพ้ืนที่จังหวัด 
ภูเก็ตต่อไปในอนาคต 
 
 



บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
  

 

กนกอร อ่อนเรือง. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์กรสมัยใหม่และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยสาร
คาม.  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558 -2560. [เว็บไซต์]. 
สืบค้นจาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114 

กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด. (2559). Solo Traveler  ปฏิวัติ “ท่องเที่ยว” ยุคโซเซี่ยล. [เว็บไซต์]. สืบค้น
จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/683856 

กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด. (2560). ภาคท่องเที่ยวปี 59 ดันรายได้ 17% ของจีดีพี.   
[เว็บไซต์]. สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/740824 

กองบรรณาธิการผู้จัดการออนไลน์. (2559). ฟันธงธุรกิจ“ที่พักโฮสเทล” ดาวเด่นปี 59 เจาะ 
ตลาดนักท่องเที่ยวกระเป๋าแบน. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/ 
iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000002477 

กองบรรณาธิการผู้จัดการออนไลน์. (2560). จับตาท่องเที่ยวอันดามันปี 60 เศรษฐกิจโลกถดถอย - จีน
หาย ห้องพักล้นตลาด. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก 
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000000771 

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ. (2559). จับเทรนด์ท่องเที่ยวปี 59 ช่องทางสร้างโอกาส
ผู้ประกอบการไทย. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก  http://www.thansettakij.com/2016/ 
01/19/26455 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). สถิติส าหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ขจิต กอบเดช. (2554). งานโรงแรม การบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ (ฉบับปรับปรุง). 

กรุงเทพมหานคร: ดวงกลมสมัย. 
จิตมณี นิธิปรีชา. (2558). โครงการจัดตั้งธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน. (การค้นคว้า

อิสระปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.    
ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์. (2557). แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้

ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระ ในจังหวัดชลบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.    

นารีรัตน์ บุญเพ็ง. (2544). แวดวงการโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ชัยวัฒน์การพิมพ์. 
 

 



133 
 
 

นิคม จารุมณี. (2535). การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว: กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา กรมการศาสนา. 

บริษัท ไอ ไสตล์ ครีเอชั่น จ ากัด. (2560). 10 เหตุผลที่ควรเที่ยวคนเดียวสักครั้งหนึ่ง. [เว็บไซต์]. สืบค้น
จาก http://i- styletravel.com/%E0%B9%80%E0% B8%97%E0%B8%B5% 

E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0
%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-solo-traveller/ 

พรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล. (2546). การโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
พรหมพร ทับเนียม. (2558). โครงการจัดตั้งธุรกิจเฮอร์ริเทจรัตนโกสินทร์โฮสเทล กรุงเทพมหานคร. (การ

ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.    
ภานุพงศ์ วัชรประสิทธิ์. (2549). หลักการโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์. (2559). The Hostel Bible. กรุงเทพมหานคร : 

ซูเปอร์กรีนสตูดิโอ. 
วิษณุ บ่างสมบูรณ์. (2546). การบริหารและจัดการธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรังสิต. 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก. (2559). รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/

อุตสาหกรรมประจ าไตรมาส 4 ปี2559และแนวโน้มปี2560. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก 
https://www.gsb.or.th/getattachment/8f77ddd6-7c71-47f8-a4d5-33754ff059e 
0/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E
0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0
%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%88%E0%B8%B3-Q4-59.aspx 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  

ส านักงานจังหวัดภูเก็ตกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด. (2559). บรรยายสรุปข้อมูล
จังหวัดภูเก็ต. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก http://www.phuket.go.th/ webpk/file_ 
data/intropk/dataPK59.pdf 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7.   
[เว็บไซต์]. สืบค้นจาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8404 

 
 

 



134 
 
 

ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต. (2558). สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว 
เป็นรายจังหวัดภาคใต้ พ.ศ.2558. [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก  
http://phuket.nso.go.th/images/new/interest_stat/provincial_stat_report/2559/ch
apter17_59.pdf 

สุวิมล ติรกานันท์. (2549). การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อธิป นนทกะตระกูล. (2557). แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสเฮาส์ในย่านถนนข้าวสาร
กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

BootsnAll. (2560). What is solo travel?   Retrieved from http://toolkit.bootsnall.com/ 
solo-travel-guide/what-is-solo-travel.html 

Cochran, W. G. (1953). Sampling Techniques. New York: Wiley. 
Dipra Jha. (2017). Innovation in Tourism and Hospitality. 
Gee, Choy, & Makens. (1984). The Travel Industry (n. ed. Ed.). New York : Van Nostrand 

Reinhold. 
Gray Cargill. (2009). What is solo travel? .Retrieved from https://solofriendly.com/ what-

is-solo-travel/ 
Janice. (2011). Solo Travel Means. Retrieved from https://solotravelerworld.com/solo-

travel-means/ 
Louise Dickens. (2017). World’s 10 Destinations To Travel Alone. Retrieved from 

http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/worlds-10-best-destinations-travel-
alone.html 

Luxury Backpacker. (2013a). Life style changes and travelling. Retrieved from 
http://www.luxurybackpacker.com/2013/06/what-is-a-solo-traveller-definition-of-
why-not-say-single-travelling/ 

Luxury Backpacker. (2013b). Life style changes and travelling. Retrieved from 
http://www.luxurybackpacker.com/2013/06/what-is-a-solo-traveller-definition-of-
why-not-say-single-travelling/ 

Naveen Amblee. (2015). The impact of cleanliness on customer perceptions of security 
in hostels: A WOM-based approach. International Journal of Hospitality 
Management, 49, 37-39.  

 

 



135 
 
 

 
Nicole Kow. (2016). The rise of solo travel, plus of this means for your tour or activity 

company. Retrieved from https://www.trekksoft.com/en/blog/solo-travel-trend 
PPTV HD36. (2013a). มี ไอเดีย-ตอน HOSTEL- break 1 [YouTube Channel].Thailand.   

Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xUShERA0a_E 
PPTV HD36. (2013b). มี ไอเดีย-ตอน HOSTEL- break 2 [YouTube Channel].  Thailand.   

Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=m65wHFEny_s&t=15s 
Slow Life–a beautiful day. (2015). Slow Life ตอนที่ 59 Bed Station Hostel [YouTube 

Channel].  Thailand. Retrieved from https://www.youtube.com/watch? v=6 
_8GNDufwgE&t=9s 

Susana Cro, & Antonio Miguel Martins. (2017). The importance of security for hostel 
price premiums: European empirical evidence. Tourism Management, 60, 159-
165.  

TOURISM OF WORLD. (2560). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. Retrieved from 
https://tourismatbuu.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E
0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0
%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%
B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B
8%AD/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%
97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B
5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/ 

Travel+Leisure. (2017). Solo Travel. Retrieved from http://www.travelandleisure.com 
/trip-ideas/solo-travel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 

  
แบบสอบนี้ใช้รวบรวมข้อมูล แนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo 

Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการสถานที่พักแรม 
ประเภทโฮสเทลให้ได้มาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ต่อไปในอนาคต 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

1. เพศ  [  ] ชาย            [  ] หญิง 
2. อายุ  [  ] ต่ ากว่า 20 ปี  [  ] 20 – 30 ปี  [  ] 31 – 40 ปี 

[  ] 41 – 50 ปี  [  ] 51 – 60 ปี   
3. สัญชาติ  ........................................... 
4. รายได้ต่อเดือน [  ] 10,000 – 20,000 บาท [  ] 20,001 – 30,000 บาท 

  [  ] 30,001 – 40,000 บาท [  ] มากกว่า 40,000 บาท  
5. สถานภาพ [  ] โสด  [  ] แต่งงาน  [  ] หย่าร้าง 
6. งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง     

[  ] 10,000 – 20,000 บาท     [  ] 20,001 – 30,000 บาท 
[  ] มากกว่า 30,000 บาท 

7. ระดับการศึกษา [  ] มัธยมศึกษา           [  ] อาชีวะ/อนุปริญญา  
[  ] ปริญญาตรี  [  ] สูงกว่าปริญญาตรี 

8. ระยะเวลาในการเข้าพัก (ความถี่).......................................คืน 
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ส่วนที่ 2  ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel      

ของโฮสเทลในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

ระดับความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสถานที่ 
1. โฮสเทลตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และง่ายต่อการเดินทาง      
2. ท่านสามารถมองเห็นป้ายบอกชื่อและสัญลักษณ์ของโฮสเทล
ได้อย่างชัดเจน 

     

3. โฮสเทลมีบริเวณพ้ืนที่ห้องโถงในการรองรับนักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม 

     

4. พ้ืนที่ห้องโถงของโฮสเทลมีบริเวณพักผ่อนและสันทนาการ      
5. โฮสเทลมีห้องหรือพ้ืนที่ส าหรับรับฝากกระเป๋าเดินทางของ
นักท่องเที่ยว 

     

ด้านห้องพักและห้องน้ า 
1. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักของโฮสเทลอยู่ใน
สภาพที่ดี พร้อมต่อการใช้งาน 

     

2. ประตูทางเข้า – ออก ห้องพักของโฮสเทลมีอุปกรณ์ล็อค
อย่างแน่นหนา 

     

3. ห้องน้ าภายในห้องพักส่วนตัวหรือห้องน้ ารวมส าหรับหอพัก 
(แยกชาย – หญิง) ของโฮสเทล สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอและ
มีระบบระบายอากาศท่ีดี 

     

ด้านความปลอดภัย 
1. บริเวณพ้ืนที่สาธารณะของโฮสเทลมีการตรวจเช็คความ
ปลอดภัย หรือบันทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง 

     

2. โฮสเทลมีพนักงานต้อนรับประจ าเคาท์เตอร์ลงทะเบียนเข้า
พักตลอด 24 ชั่วโมง 
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ความพร้อมของผู้ประกอบการ 

ระดับความพร้อมของ
ผู้ประกอบการ 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

3. โฮสเทลมีทางออกหนีไฟอย่างเห็นได้ชัด      
4. โฮสเทลมียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลที่มี
คุณภาพส าหรับผู้เข้าพัก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

     

5. โฮสเทลสามารถไว้วางใจได้ในการรับฝากของ กรณีลูกค้า
ออกไปเที่ยวระหว่างวัน 

     

ด้านทักษะบุคลากร 
1. พนักงานต้อนรับของโฮสเทลสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้      

2. พนักงานต้อนรับของโฮสเทลให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
ท่านเป็นอย่างดี 

     

3. บุคลากรของโฮสเทลมีประสบการณ์ในการท างาน      

4. บุคลากรของโฮสเทลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

     

 
ส่วนที่3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 
 
1. ท่านรู้จักโฮสเทลท่ีเข้าพักผ่านช่องทางใด 

สื่อบุคคล [  ] ค าแนะน าจากเพ่ือน  
สื่อโฆษณา [  ] วิทยุ/โทรทัศน์ [  ] หนังสือ/นิตยสาร 
สื่อออนไลน์ [  ] Agoda      [  ] Hostel world     [  ] Booking.com                                  

[  ] tripadvisor    [  ] Airbnb               [  ] อ่ืนๆ................ 
2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลของท่าน 

[  ] ค าแนะน าจากเพ่ือน  [  ] ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
[  ] นิตยสาร/โฆษณาต่างๆ 
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3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก 

[  ] ห้องพักรวมหญิง  [  ] ห้องพักรวมชาย 
[  ] ห้องพักรวม ชาย – หญิง [  ] ห้องส่วนตัว 

4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่านคือ 
[  ] สังสรรค์/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพัก  
[  ] เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ 
[  ] วางแผนการเดินทาง   
[  ] อ่ืนๆ............................................. 

5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 
[  ] ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม (โปรดระบุกิจกรรมท่องเที่ยวที่ท่านต้องการ...............................) 
[  ] ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทล ในอ าภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 
[  ] แนะน า [  ] ไม่แน่ใจ [  ] ไม่แนะน า (เพราะ......................................................) 

7. กรุณาเรียงล าดับ 1 ถึง 3ปัจจัยแรกในการเลือกพักโฮสเทลของท่าน  
[  ] ราคาถูก   [  ] ท าเลดี    
[  ] ความคุ้มค่า   [  ] บรรยากาศ    
[  ] พ้ืนที่โดยรอบปลอดภัย [  ] ใกล้สถานีขนส่ง/จุดบริการรถโดยสารสาธารณะ  
[  ] อยู่ใจกลางเมือง  [  ] ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เฃ่น ทะเล จุดชมวิว 
[  ] ใกล้แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน [  ] อ่ืนๆ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

ผลการทดสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ผู้วิจัย : นางสาวปริชล  วิมลเมือง 

 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาโฮสเทลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” เพ่ือประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง  

+1 = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
  0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่  
- 1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้อง
หรือถูกต้อง 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

1.1 ชาย +1 +1 +1 3 1  

1.2 หญิง +1 +1 +1 3 1  

2. อายุ 
2.1 ต่ ากว่า 20 ปี +1 +1 +1 3 1  

2.2 20 – 30 ปี +1 +1 +1 3 1  

2.3 31 – 40 ปี +1 +1 +1 3 1  

2.4 41 – 50 ปี +1 +1 +1 3 1  

2.5 51 – 60 ปี +1 +1 +1 3 1  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 
3. สัญชาติ.................................................   +1 +1 +1 3 1  

4. รายได้ต่อเดือน 

4.1 10,000 – 20,000 บาท +1 +1 +1 3 1  

4.2 20,001 – 30,000 บาท +1 +1 +1 3 1  

4.3 30,001 – 40,000 บาท +1 +1 +1 3 1  

4.4 มากกว่า 40,000 บาท +1 +1 +1 3 1  

5. สถานภาพ 

5.1 โสด +1 +1 +1 3 1  

5.2 สมรส +1 +1 +1 3 1  

5.3 หย่าร้าง +1 +1 +1 3 1  

6. งบประมาณในการท่องเที่ยวต่อครั้ง     +1 +1 +1 3 1  

6.1 10,000 – 20,000 บาท      +1 +1 +1 3 1  

6.2 20,001 – 30,000 บาท +1 +1 +1 3 1  

6.3 มากกว่า 30,000 บาท +1 +1 +1 3 1  

7. ระดับการศึกษา 

7.1 มัธยมศึกษา +1 +1 +1 3 1  

7.2 อาชีวะ/อนุปริญญา +1 +1 +1 3 1  

7.3 ปริญญาตรี +1 +1 +1 3 1  

7.4 สูงกว่าปริญญาตรี +1 +1 +1 3 1  

8. ระยะเวลาในการเข้าพัก (ความถี่)...............................คนื +1 +1 +1 3 1  

ส่วนที่ 2  ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel      
ของโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

1. ด้านสถานที่ 

1.1 โฮสเทลตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม และง่ายต่อการ
เดินทาง 

      

1.2 ท่านสามารถมองเห็นป้ายบอกชื่อและสัญลักษณ์ของ
โฮสเทลได้อย่างชัดเจน 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC  ผล 
1.3 โฮสเทลมีบริเวณพ้ืนที่ห้องโถงในการรองรับนักท่องเที่ยว

อย่างเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1  

1.4 พ้ืนที่ห้องโถงของโฮสเทลมีบริเวณพักผ่อนและสันทนา
การ 

+1 +1 +1 3 1  

1.5 โฮสเทลมีห้องหรือพ้ืนที่ส าหรับรับฝากกระเป๋าเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว 

+1 +1 +1 3 1  

2. ด้านห้องพักและห้องน้ า 
2.1 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพักของโฮสเทล   

อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมต่อการใช้งาน 
+1 +1 +1 3 1  

2.2 ประตูทางเข้า – ออก ห้องพักของโฮสเทลมีอุปกรณ์
ล็อคอย่างแน่นหนา 

+1 +1 +1 3 1  

2.3 ห้องน้ าภายในห้องพักส่วนตัวหรือห้องน้ ารวมส าหรับ
หอพัก (แยกชาย – หญิง) ของโฮสเทล สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่ดี 

+1 +1 +1 3 1  

3. ด้านความปลอดภัย   

3.1 บริเวณพ้ืนที่สาธารณะของโฮสเทลมีการตรวจเช็ค
ความปลอดภัย หรือบันทึกภาพ (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง 

+1 +1 +1 3 1  

3.2 โฮสเทลมีพนักงานต้อนรับประจ าเคาท์เตอร์
ลงทะเบียนเข้าพักตลอด 24 ชั่วโมง 

+1 +1 +1 3 1  

3.3 โฮสเทลมีทางออกหนีไฟอย่างเห็นได้ชัด +1 +1 +1 3 1  

3.4 โฮสเทลมีค าแนะน า ค าเตือน คู่มือ อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือข้อก าหนดความปลอดภัย ภายในห้องพัก
อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 3 1  

3.5 โฮสเทลมียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลที่
มีคุณภาพส าหรับผู้เข้าพัก อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

+1 +1 +1 3 1  

3.6 โฮสเทลสามารถไว้วางใจได้ในการรับฝากของ กรณี
ลูกค้าออกไปเที่ยวระหว่างวัน 

+1 +1 +1 3 1  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 

4. ด้านทักษะบุคลากร 

4.1 พนักงานต้อนรับของโฮสเทลสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ 

+1 +1 +1 3 1  

4.2 พนักงานต้อนรับของโฮสเทลให้ข้อมูลและให้ความ
ช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 3 1  

4.3 บุคลากรของโฮสเทลมีประสบการณ์ในการท างาน +1 +1 +1 3 1  

4.4 บุคลากรของโฮสเทลมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 3 1  

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในการเข้าพักโฮสเทล ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

1. ท่านรู้จักโฮสเทลท่ีเข้าพักผ่านช่องทางใด 
สื่อบุคคล 

   ค าแนะน าจากเพ่ือน +1 +1 +1 3 1  

สื่อโฆษณา 
วิทยุ/โทรทัศน์ +1 +1 +1 3 1  

หนังสือ/นิตยสาร +1 +1 +1 3 1  

สื่อออนไลน์ 
Agoda +1 +1 +1 3 1  

Hostel world +1 +1 +1 3 1  

Booking.com +1 +1 +1 3 1  

tripadvisor +1 +1 +1 3 1  

airbnb +1 +1 +1 3 1  

อ่ืนๆ.............................................. +1 +1 +1 3 1  

2. อิทธิพลในการเลือกเข้าพักโฮสเทลของท่าน 

ค าแนะน าจากเพ่ือน +1 +1 +1 3 1  

 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต +1 +1 +1 3 1  

นิตยสาร/โฆษณาต่างๆ +1 +1 +1 3 1  
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

A B C รวม IOC ผล 

3. ท่านเลือกห้องพักแบบใดในการเข้าพัก 
ห้องพักรวมหญิง +1 +1 +1 3 1  

ห้องพักรวมชาย +1 +1 +1 3 1  

ห้องพักรวมชาย – หญิง +1 +1 +1 3 1  

ห้องส่วนตัว +1 +1 +1 3 1  

4. กิจกรรมยามว่างขณะเข้าพักของท่านคือ 
สังสรรค์/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าพัก +1 +1 +1 3 1  

เดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ +1 +1 +1 3 1  

วางแผนการเดินทาง +1 +1 +1 3 1  

อ่ืนๆ............................................. +1 +1 +1 3 1  

5. ท่านต้องการให้โฮสเทลจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน และเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าพักหรือไม่ 

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม +1 +1 +1 3 1  

ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม +1 +1 +1 3 1  

6. ท่านจะแนะน าเพื่อนให้เลือกใช้บริการโฮสเทล ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ 

แนะน า +1 +1 +1 3 1  

ไม่แน่ใจ +1 +1 +1 3 1  

ไม่แนะน า (เพราะ............................................................) +1 +1 +1 3 1  

7. กรุณาเรียงล าดับ 1 ถึง 3 ปัจจัยแรกในการเลือกพักโฮสเทลของท่าน 

ราคาถูก  +1 +1 +1 3 1  

ท าเลดี +1 +1 +1 3 1  

ความคุ้มค่า +1 +1 +1 3 1  

บรรยากาศ +1 +1 +1 3 1  

พ้ืนที่โดยรอบปลอดภัย +1 +1 +1 3 1  

ใกล้สถานีขนส่ง/จุดบริการรถโดยสารสาธารณะ +1 +1 +1 3 1  

อยู่ใจกลางเมือง +1 +1 +1 3 1  

ใกล้แหล่งท่องเที่ยว เฃ่น ทะเล จุดชมวิว +1 +1 +1 3 1  

ใกล้แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน +1 +1 +1 3 1  

อ่ืนๆ..................................................... +1 +1 +1 3 1  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



 

ค่า Reliability ของแบบสอบถาม 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

                                                                Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.77 18 

 
Item Statistics 

 
Mean 

Std. 

Deviation N 

1.โฮสเทลตัง้อยูใ่นท ำเลที่เหมำะสม และงำ่ยตอ่กำรเดินทำง 4.37 .72 30 

2.ทำ่นสำมำรถมองเห็นป้ำยบอกชื่อและสญัลกัษณ์ของโฮสเทลได้อยำ่งชดัเจน 3.83 .91 30 

3.โฮสเทลมีบริเวณพืน้ที่ห้องโถงในกำรรองรับนกัทอ่งเที่ยวอยำ่งเหมำะสม 4.13 .90 30 

4.พืน้ที่ห้องโถงของโฮสเทลมีบริเวณพกัผ่อนและสนัทนำกำร 3.97 1.10 30 

5.โฮสเทลมีห้องหรือพืน้ที่ส ำหรับรับฝำกกระเป๋ำเดินทำงของนกัทอ่งเที่ยว 3.77 1.01 30 

6.อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในห้องพกัของโฮสเทลอยูใ่นสภำพที่ดี พร้อมตอ่กำรใช้งำน 3.87 1.28 30 

7.ประตทูำงเข้ำ – ออก ห้องพกัของโฮสเทลมีอปุกรณ์ล็อคอยำ่งแน่นหนำ 4.13 .97 30 

8.ห้องน ำ้ภำยในห้องพกัสว่นตวัหรือห้องน ำ้รวมส ำหรับหอพกั (แยกชำย – หญิง)      
…ของโฮสเทล สะอำด มีแสงสวำ่งเพียงพอและมีระบบระบำยอำกำศที่ดี 

4.20 1.03 30 

9.บริเวณพืน้ที่สำธำรณะของโฮสเทลมีกำรตรวจเช็คควำมปลอดภยั หรือบนัทกึภำพ      
.  (CCTV) ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.07 .83 30 

10.โฮสเทลมีพนกังำนต้อนรับประจ ำเคำท์เตอร์ลงทะเบียนเข้ำพกัตลอด 24 ชัว่โมง 4.00 1.11 30 

11.โฮสเทลมีทำงออกหนีไฟอยำ่งเห็นได้ชดั 3.60 1.28 30 

12.โฮสเทลมีค ำแนะน ำ ค ำเตือน คูมื่อ อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ หรือข้อก ำหนดควำม    
……ปลอดภยั ภำยในห้องพกัอยำ่งละเอียดและเข้ำใจงำ่ย 

3.73 1.14 30 

13.โฮสเทลมียำสำมญัประจ ำบ้ำนและชดุปฐมพยำบำลที่มีคณุภำพส ำหรับผู้ เข้ำพกั        
…...อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน 

3.47 1.22 30 

14.โฮสเทลสำมำรถไว้วำงใจได้ในกำรรับฝำกของ กรณีลกูค้ำออกไปเที่ยวระหวำ่งวนั 4.20 1.03 30 

15.พนกังำนต้อนรับของโฮสเทลสำมำรถสื่อสำรภำษำองักฤษได้ 4.03 1.10 30 

16.พนกังำนต้อนรับของโฮสเทลให้ข้อมลูและให้ควำมชว่ยเหลือทำ่นเป็นอยำ่งดี 4.23 1.07 30 

17.บคุลำกรของโฮสเทลมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 4.00 .98 30 

18.บคุลำกรของโฮสเทลมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เป็นอยำ่งดี 4.13 1.01 30 
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