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บททีก่ก4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
เมื่อได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จึงได้ท าการลงรหัสเพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ

เนื้อหาข้อมูลในบทนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่าน
สุขุมวิท ประกอบไปด้วย การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจากสื่อ  
และการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท และส่วนที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ซึ่งประกอบไปด้วย ทัศนคติต่อ
ด้านการออกแบบ  ทัศนคติต่อด้านการบริการ และทัศนคติต่อด้านราคา 2) การวิเคราะห์เชิง
อนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทของนักท่องเที่ยวชาวไทย  การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบ
การบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท  และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
รูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางก1กกแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 138 34.5 
หญิง 262 65.5 

รวม 400 100 
2. อายุ   

ต่ ากว่า 25 ปี 100 25.0 
อายุ 25 - 29 ปี 140 35.0 
อายุ 30 – 39 ปี 119 29.8 
อายุ 40 – 49 ปี 27 6.8 
อายุมากกว่า 50 ปี 14 3.5 

รวม 400 100 
3. สถานภาพ   

โสด 307 76.8 
สมรส 91 22.8 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 2 0.50 

รวม 400 100 
4. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 14 3.5 
ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 231 57.8 
สูงกว่าปริญญาตร ี 155 38.8 

รวม 400 100 
5. อาชีพ   

พนักงานบริษัทเอกชน 282 70.5 
นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ 29 7.3 
รับจ้างทั่วไป 14 3.5 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 36 9.0 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 39 9.8 

รวม 400 100 
6. รายได้   

10,000 หรือต่ ากว่า 22 5.5 
10,001 – 20,000 บาท 64 16.0 
20,001 – 30,000 บาท 82 20.5 
30,001 – 40,000 บาท 36 9.0 
40,001 – 50,000 บาท 84 21.0 
มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 112 28.0 

รวม 400 100 
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จากตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามลักษณะส่วน
บุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 
และเพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 29 ปี จ านวน 140  คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.8  อายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  อายุ 40-49 ปี จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.8 และอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 สถานภาพสมรส 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8  และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม อีกทั้งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 231 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.8  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  และต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 282  คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8  อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 อาชีพนัก
ธุรกิจ/เจ้าของกิจการ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  และอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จ านวน 
112  คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  รายได้ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  รายได้ 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.0 และรายได้ 10,000 บาทหรือต่ ากว่า จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทบ่อยเพียงใด (ตาราง 2) และการได้พูดคุยเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจากใครบ้าง (ตาราง 3)   
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ตารางก2กกแสดงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ข้อ 
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค  

ในย่านสขุุมวิทบ่อยเพียงใด 
n = 400 

ระดับความถี่ 
X  S.D. 

1 โทรทัศน์ 2.24 0.94 แทบไม่เคย 
2 วิทยุ 2.05 0.98 แทบไม่เคย 
3 หนังสือพิมพ์ 2.41 0.97 แทบไม่เคย 
4 นิตยสาร/วารสารท่องเที่ยว 2.99 1.02 บางครั้ง 
5 อินเทอร์เน็ต 3.22 1.11 บางครั้ง 

รวมค่าเฉล่ีย 2.58 0.76 แทบไม่เคย 

 
จากตาราง 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยแทบไม่เคยเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ( X  = 2.58, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่าน
สุขุมวิท ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีระดับความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นบางครั้ง ( X  = 

3.22, S.D. = 1.11) รองลงมาได้แก่ ผ่านทางนิตยสาร/วารสารท่องเที่ยว ซึ่งมีระดับความถี่ในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นบางครั้ง ( X  = 2.99, S.D. = 1.02) ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีระดับ
ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นแทบไม่เคย ( X  = 2.41, S.D. = 0.97) ผ่านทางโทรทัศน์ 
ซึ่งมีระดับความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นแทบไม่เคย ( X  = 2.24, S.D. = 0.94) และผ่าน
ทางวิทยุ ซึ่งมีระดับความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นแทบไม่เคย ( X  = 2.05, S.D. = 0.98) 
เป็นอันดับสุดท้าย 
 
ตารางก3กกแสดงการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ข้อ 
ท่านพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค 

ในย่านสขุุมวิทจากใครบ้าง 
n = 400 

ระดับความถี่ 
X  S.D. 

1 บุคลลในครอบครวั/ญาต ิ 1.60 0.95 ไม่เคย 
2 เพ่ือน 1.95 0.97 สัปดาห์ละครั้ง 
3 เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว 1.39 0.78 ไม่เคย 
4 เจ้าหน้าที่บริษัทน าเที่ยว/เอกชนที่เกี่ยวข้อง 1.40 0.88 ไม่เคย 

รวมค่าเฉล่ีย 1.59 0.67 ไม่เคย 
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จากตาราง 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการพูดคุยของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่เคยพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ( X  = 1.59, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทกับเพื่อน ซึ่งมี
ระดับความถี่ในการพูดคุยสัปดาห์ละครั้ง ( X  = 1.95, S.D. = 0.97) รองลงมาได้แก่ การพูดคุยกับ
ครอบครัว/ญาติ ซึ่งมีระดับความถี่ในการพูดคุยไม่เคย ( X  = 1.60, S.D. = 0.95) การพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทน าเที่ยว/เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมน าเที่ยว ซึ่งมีระดับความถี่
ในการพูดคุยไม่เคย ( X  = 1.40, S.D. = 0.88) และการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมน าเที่ยว ซึ่งมีระดับความถี่ในการพูดคุยไม่เคย ( X  = 1.39, S.D. = 0.78) เป็นอันดับ
สุดท้าย  

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค
ในย่านสุขุมวิท 

ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคาของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท  
 
ตารางก4กกแสดงทัศนคติด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคาของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค 
ในย่านสุขุมวิท 

 

ข้อ 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบ 
การบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

n = 400 
ระดับความถี่ 

X  S.D. 

ด้านการออกแบบ 
1 ออกแบบมีเอกลักษณ์และการใช้งานสะดวก 3.36 0.76 เฉย ๆ 

2 มีแนวคิดในการออกแบบที่โดดเด่นเปน็เอกลักษณ์ 3.49 0.60 เห็นด้วย 

3 มีการออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของกิจการ 3.46 0.73 เห็นด้วย 

4 ใช้อุปกรณ์ตกแต่งภายในทีท่ันสมัย 3.70 0.61 เห็นด้วย 

5 ใช้อุปกรณ์การตกแต่งภายในที่มีราคาแพง 3.61 0.63 เห็นด้วย 

รวม 3.53 0.45 เห็นด้วย 
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ตารางก4กก(ต่อ) 
 

ข้อ 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบ 
การบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

n = 400 
ระดับความถี่ 

X  S.D. 

ด้านการบริการ 

6 การให้บริการแบบสมัยใหม่ 3.71 0.60 เห็นด้วย 

7 พนง.บริการเป็นคนรุ่นใหม่ บุคคลิกม่ันใจในตัวเอง 3.62 0.69 เห็นด้วย 

8 มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 3.65 0.66 เห็นด้วย 

9 ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได ้ 3.62 0.65 เห็นด้วย 

10 พนง.บริการเป็นคนรุ่นใหม่ มีประสิทธภิาพ 3.61 0.64 เห็นด้วย 

รวม 3.64 0.49 เห็นด้วย 
ด้านราคา 

11 ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับท าเลทีต่ั้ง 3.43 0.74 เห็นด้วย 

12 ราคาเหมาะสมกับการออกแบบตกแตง่ 3.45 0.64 เห็นด้วย 

13 ราคาเหมาะสมกับการบริการที่ประทบัใจ 3.43 0.83 เห็นด้วย 

รวม 3.43 0.64 เห็นด้วย 

 
จากตาราง 4 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของ

โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท พบว่า มีทัศนคติด้านการออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทในภาพรวมจัดอยู่ในระดับความถี่ที่เห็นด้วย ( X  = 3.53, 
S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติเห็นด้วยหลายหัวข้อ 
โดยเรียงตามการให้ความส าคัญได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติเห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่ทันสมัยมากที่สุด ( X  = 3.70, S.D. = 0.61) รองลงมาได้แก่การใช้
อุปกรณ์การตกแต่งภายในที่มีราคาแพง โดยมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.61, S.D. = 
0.63) เป็นอันดับสอง การมีแนวคิดในการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยมีความถี่จัดอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( X  = 3.49, S.D. = 0.60) การออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของกิจการ โดยมี
ความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.46, S.D. = 0.73) ตามล าดับ และการออกแบบที่มี
เอกลักษณ์และการใช้งานสะดวก ซึ่งมีระดับความถี่เฉย ๆ ( X  = 3.36, S.D. = 0.76) เป็นอันดับ
สุดท้าย   

ผลการศึกษาทัศนคติด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการ
ของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท พบว่า มีทัศนคติด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เกี่ยวกบัโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทในภาพรวมจัดอยู่ในระดับความถี่ที่เห็นด้วย ( X  = 3.64, 
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S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติเห็นด้วยหลาย
หัวข้อ โดยเรียงตามการให้ความส าคัญได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ให้บริการแบบสมัยใหม่มากที่สุด ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.71, S.D. = 0.60) 
รองลงมาได้แก่ 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.65, S.D. = 0.66) 
เป็นอันดับสอง พนักงานบริการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะบุคคลิกมั่นใจในตัวเอง ซึ่งมีความถี่จัดอยู่
ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.62, S.D. = 0.69) มีการตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและการเอาใจ
ใส่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.62, S.D. = 
0.65) และพนักงานบริการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพให้บริการ ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ( X  = 3.61, S.D. = 0.64) เป็นอันดับสุดท้าย  

ผลการศึกษาทัศนคติด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของ
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท พบว่า มีทัศนคติด้านราคาเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่าน
สุขุมวิทในภาพรวมจัดอยู่ในระดับความถี่ที่เห็นด้วย ( X  = 3.43, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติเห็นด้วยหลายหัวข้อ โดยเรียงตามการให้
ความส าคัญได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีทัศนคติด้านราคาที่เหมาะสมกับการออกแบบตกแต่ง
มากที่สุด ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.45, S.D. = 0.64) รองลงมาได้แก่ ราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับท าเลที่ต้ัง ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.43, S.D. = 0.74) 
และราคาเหมาะสมกับการบริการที่ประทับใจ ซึ่งมีความถี่จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.43, 
S.D. = 0.83)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานมีดังนี้ 
สมมติฐานที่ก1กนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ก2กนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อรูปแบบการบริการของโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคาแตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ก3กพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บู
ติค ด้านการออกแบบ ด้านบริการ และด้านราคา 

การทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้สถิติ 
T-test เพื่อดูความแตกต่างระหว่างเพศ กับ พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทของนักท่องเที่ยวชาวไทย และสถิติ F-test เพื่อดูความแตกต่างระหว่าง
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดโบราณบางพลี ได้แก่ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  และรายได้ กับ พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

H0 : ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทไม่
แตกต่างกัน 

H1 : ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทที่
แตกต่างกัน 

ภายใต้สมมติฐานนี้ ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยแบ่งออกเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค
ในย่านสุขุมวิทจากประเภทสื่อที่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคนที่
แตกต่างกัน  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1  ใช้สถิติ ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ตารางก5กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อ  
จ าแนกตามเพศ 

 
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ

นักท่องเที่ยวจากประเภทส่ือ 
ชาย หญิง สถิติ       

t 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. โทรทัศน์ 2.21 1.06 2.26 .88 -.46 .002* 
2. วิทยุ 1.97 1.09 2.09 .91 -1.17 .011* 
3. หนังสือพิมพ์ 2.48 1.08 2.39 .91 .91 .002* 
4. นิตยสาร/วารสารท่องเที่ยว 2.88 1.05 3.05 1.01 .09 .091 
5. อินเตอร์เน็ต 2.97 1.12 3.35 1.08 .81 .809 

รวมเฉลี่ย 2.50 .870 2.63 .694 -1.55 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ ในภาพรวมที่
แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเพศ
ชาย และเพศหญิง ในพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรงแรมสไตล์บูติคจากประเภทสื่อ
นิตยสาร/วารสารท่องเที่ยว และสื่ออินเทอร์เน็ต  ทั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งชายและหญิงมี
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจากประเภทสื่อนิตยสาร/วารสาร
ท่องเที่ยว และสื่ออินเทอร์เน็ต อยู่ระดับบางครั้ง 
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ตารางก6กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อ 
จ าแนกตามอายุ 

 
ประเภทสื่อ ต่ ากว่า 25 ป ี 25 – 29 ป ี 30 – 39 ป ี 40 – 49 ป ี มากกว่า 50 ป ี สถิติ   

 f 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. โทรทัศน์ 2.42 .92 2.16 .99 1.99 .88 3.07 .68 2.21 .43 9.18 .000* 
2. วิทย ุ 2.09 1.03 1.86 .93 2.12 .98 2.85 .66 1.57 .85 7.34 .000* 
3. หนังสือพิมพ ์ 2.47 .87 2.30 .91 2.52 1.05 2.52 1.22 2.14 1.03 1.28 .251 
4. นิตยสาร 3.43 .90 2.94 1.03 2.70 .94 3.30 1.30 2.36 .50 9.93 .000* 
5. อินเทอรเ์น็ต 3.65 1.08 3.14 .94 2.97 1.28 3.44 .75 2.71 .99 6.94 .000* 
รวมเฉลี่ย 2.81 .66 2.48 .71 2.46 .86 3.04 .54 2.20 .68 7.47 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
นิตยสาร/วารสารท่องเที่ยว อินเทอร์เน็ต และสื่อต่าง ๆ ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางก7กกแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ 

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ภาพรวมพฤติกรรม 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

ค่าเฉล่ีย ต่ ากว่า  
25 ปี 

25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ต่ ากว่า 25 ปี 2.81 -     
25 – 29 ปี 2.48 .33* -    
30 – 39 ปี 2.46 .35* .02 -   
40 – 49 ปี 3.04 -.23 -.56* -.58* -  
มากกว่า 50 ปี 2.20 .61 .28 .26 .84* - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 7 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อที่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5 คู่ 
ได้แก่  

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุต่ ากว่า 25 ปี จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 2.81) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี 
( X = 2.48) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุต่ ากว่า 25 ปี จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 2.81) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี 
( X = 2.46) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 2.48) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 40-49 
ปี ( X = 3.04) 

4.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 2.46) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 40-49 
ปี ( X = 3.04) 

5.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 3.04) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี 
( X = 2.20) 
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ตารางก8กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อ  
จ าแนกตามสถานภาพ 

 
ประเภทสื่อ โสด สมรส หย่าร้าง สถิติ   

f 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. โทรทัศน์ 2.28 .95 2.12 .93 2.00 .00 1.03 .360 
2. วิทย ุ 2.08 .99 1.95 .92 2.00 .00 .68 .506 
3. หนังสือพิมพ์ 2.47 .94 2.22 1.05 3.50 .71 3.56 .029* 
4. นิตยสาร 3.02 1.04 2.90 .98 3.00 .00 .47 .625 
5. อินเทอร์เน็ต 3.52 1.13 2.95 .95 1.00 .00 8.28 .000* 

รวมเฉลี่ย 2.63 .77 2.43 .72 2.30 .14 2.67 .067 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากสื่ อ
หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจาก
สื่อโทรทัศน์  วิทยุ  นิตยสาร/วารสารการท่องเที่ยว และสื่อประเภทต่าง ๆ ในภาพรวม 
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ตารางก9กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ประเภทสื่อ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี สถิติ   

f 
Sig 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. โทรทัศน์ 1.86 .66 2.38 1.03 2.07 .79 6.22 .002* 
2. วิทยุ 2.14 .36 2.01 1.02 2.10 .96 .40 .668 
3. หนังสือพิมพ์ 2.86 .36 2.40 1.00 2.39 .95 1.52 .221 
4. นิตยสาร 3.00 .56 3.06 1.02 2.89 1.06 1.29 .277 
5. อินเทอร์เน็ต 3.00 1.24 3.42 .99 2.94 1.19 9.74 .000* 

รวมเฉลี่ย 1.54 .73 1.57 .64 1.62 .72 2.56 .079 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากสื่อ
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติค จากสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสารการท่องเที่ยว และสื่อต่าง ๆ ในภาพรวม   
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ตารางก10กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จาก 
ประเภทสื่อ จ าแนกตามอาชีพ 

 
ประเภทสื่อ พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ สถิติ   

 f 
Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

1. โทรทัศน์ 2.15 .95 3.21 .56 1.93 .99 2.61 .76 1.97 .78 12.09 .000* 
2. วิทยุ 2.05 .99 2.17 .85 1.79 .70 1.92 .84 2.15 1.18 .64 .632 
3. หนังสือพิมพ์ 2.46 .98 2.14 .92 2.71 .61 1.92 .84 2.64 .93 4.12 .003* 
4. นิตยสาร 2.94 1.03 3.10 1.29 3.57 .51 3.42 .81 2.69 .89 3.89 .004* 
5. อินเทอร์เน็ต 3.16 1.09 3.79 .82 2.71 1.38 3.75 .84 2.92 1.22 5.93 .000* 

รวมเฉลี่ย 2.55 .81 2.88 .46 2.54 .41 2.72 .45 2.47 .83 1.76 .136 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากสื่อโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสารการท่องเที่ยว และอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจาก
สื่อวิทยุ และสื่อต่าง ๆ ในภาพรวม   
 
ตารางก11กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อ 
จ าแนกตามรายได้ 

 
 

ประเภทส่ือ 
>10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 <50,000 สถิติ    

f 
Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D.  

1. โทรทัศน ์ 2.95 1.36 2.73 1.01 2.06 .57 2.25 1.16 2.26 .92 1.93 .78 10.12 .000* 
2. วิทย ุ 2.64 .73 2.34 1.25 1.91 .80 2.06 .79 1.93 1.07 1.96 .884 3.62 .003* 
3. หนังสือพิมพ ์ 2.68 .65 2.42 1.12 2.50 .835 2.44 .50 2.33 1.08 2.35 1.05 .689 .632 
4. นิตยสาร 3.05 .95 3.25 1.04 3.12 .74 2.89 .89 2.71 1.10 2.98 1.14 2.45 .033* 
5. อินเทอร์เน็ต 3.36 1.18 3.44 .92 3.29 1.22 3.03 1.03 3.25 1.03 3.05 1.17 1.38 .230 

รวมเฉล่ีย 2.94 .77 2.84 .71 2.58 .54 2.53 .71 2.50 .84 2.45 .83 3.37 .005* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร/วารสารการท่องเที่ยว และสื่อต่าง ๆ ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้อย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจาก
สื่อหนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต  

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางก12กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่าน 
สุขุมวิท 

 
ภาพรวมพฤติกรรม 

การเปิดรับข้อมูลขา่วสาร 
ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 

10,000 
10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

มากกว่า 
50,000 

>10,000 2.94 -      
10,001-20,000 2.84 -.10 -     
20,001-30,000 2.58 .26 .26 -    
30,001-40,000 2.53 .30 -.30 .04 -   
40,001-50,000 2.50 .34 .34 .08 .04 -  
<50,000 2.45 .38 .38 .12 .08 .05 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 12 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อที่แตกต่างกัน
จ าแนกตามรายได้ ด้วยวิธี Scheffe ไม่พบว่า ช่วงรายได้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางก13กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดคุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคน จ าแนกตามเพศ 

 
พฤติกรรมการพูดคุยของนักท่องเที่ยว 

จากกลุ่มคน 
ชาย หญิง สถิติ       

t 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. บุคคลในครอบครวั/ญาต ิ 1.41 .825 1.71 .994 -3.08 .001* 
2. เพ่ือน 1.70 .841 2.08 1.01 -3.75 .476 
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐการท่องเที่ยว 1.25 .605 1.46 .851 -2.51 .000* 
4. เจ้าหน้าที่เอกชนการท่องเที่ยว 1.35 .789 1.43 .931 -.87 .128 

รวมเฉลี่ย 1.43 .603 1.67 .695 -3.45 .021* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการพูดคุย
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค จากบุคคลในครอบครัว/ญาติ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยชายและหญิงกับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจาก
เพื่อน เจ้าหน้าที่เอกชนและบุคคลอ่ืน ๆ ในภาพรวม  ทั้งนี้พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายและ
หญิง มีพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคกับเพื่อน เจ้าหน้าที่เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในระดับไม่เคย 
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ตารางก14กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดคุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคน จ าแนกตามอายุ 

 
กลุ่มบุคคล ต่ ากว่า 25 ป ี 25 – 29 ป ี 30 – 39 ป ี 40 – 49 ป ี มากกว่า 50 ป ี สถิติ    

f 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ครอบครัว/
ญาต ิ

1.63 1.02 1.47 .79 1.53 .89 2.26 1.38 2.14 .77 5.46 .000* 

2. เพื่อน 1.92 1.02 2.00 .89 1.88 .99 2.41 1.12 1.36 .50 3.12 .015* 
3. จนท.รัฐ 1.61 1.05 1.33 .66 1.22 .49 1.52 .98 1.57 .85 4.14 .003* 
4. จนท.เอกชน 1.37 1.06 1.31 .80 1.27 .65 2.04 1.22 1.57 .85 4.47 .001* 
รวมเฉลี่ย 1.63 .86 1.55 .51 1.48 .52 2.01 .99 1.66 .71 4.51 .001* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการพูดคุย

เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค จากบุคคลในครอบครัว/ญาติ  เพื่อน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และ
เจ้าหน้าที่เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางก15กกแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

กับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ภาพรวมพฤติกรรม 
การพูดคุย 

ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ต่ ากว่า 25 ปี 1.63 -     
25 – 29 ปี 1.55 .08 -    
30 – 39 ปี 1.49 .15 .06 -   
40 – 49 ปี 2.01 -.42 -.51* -.58* -  
มากกว่า 50 ปี 1.66 -.03 .11 .39 -.39 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 15 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อที่แตกต่างกัน  จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการพูดคุยที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 คู่ ได้แก่  

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุระหว่าง 25-29 ปี จะมีพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติค ( X = 1.55) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ( X = 2.01) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุระหว่าง 30-39 ปี จะมีพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับ
โรงแรมสไตล์บูติค ( X = 1.49) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ( X = 2.01) 
 
ตารางก16กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคใน 

ย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

กลุ่มบุคคล โสด สมรส หย่าร้าง สถิติ   f Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ครอบครัว/ญาต ิ 1.50 .89 1.96 1.05 2.00 0.00 8.65 .000* 
เพ่ือน 1.96 .96 1.92 1.01 1.00 0.00 1.02 .361 
จนท.รัฐ 1.38 .78 1.41 .79 2.00 0.00 .67 .514 
จนท.เอกชน 1.33 .28 1.56 1.05 4.50 .71 16.23 .000* 

รวมเฉลี่ย 1.54 .64 1.71 .76 2.38 0.18 3.65 .027* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการพูดคุย
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจากบุคคลในครอบครัว/ญาติ เจ้าหน้าที่เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และบุคคลอื่น ๆ ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคกับเพื่อน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในภาพรวม 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางก17กกแสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
กับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมพฤติกรรมการพูดคุย ค่าเฉลี่ย โสด สมรส หย่าร้าง 

โสด 1.54 -   
สมรส 1.71 .16 -  
หย่าร้าง 2.38 -.83 -.66 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 17 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อที่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้วยวิธี Scheffe ไม่พบว่า สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการพูดคุยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางก18กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคใน 

ย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มบุคคล ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี สถิติ   f Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ครอบครัว/ญาต ิ 2 1.36 1.65 .95 1.50 .90 2.54 .080 
เพ่ือน 1.43 1.09 1.94 .88 2.01 1.08 2.30 .102 
จนท.รัฐ 1.29 .73 1.33 .73 1.48 .85 1.71 .182 
จนท.เอกชน 1.43 .76 1.34 .79 1.48 .99 1.31 .272 

รวมเฉลี่ย 1.54 .73 1.57 .64 1.62 .72 .28 .753 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
พูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจากครอบครัว/ญาติ  เพื่อน  เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  เจ้าหน้าที่เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบุคคลต่าง ๆ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางก19กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคใน 
ย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคน จ าแนกตามอาชีพ 

 
กลุ่มบุคคล พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ สถิติ    

f 
Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

ครอบครัว/ญาติ 1.50 .83 2.69 1.31 1.93 .62 1.81 1.17 1.26 .72 14.08 .000* 
เพื่อน 1.84 .98 2.48 .99 1.86 .77 2.28 1.09 2.05 .65 4.32 .002* 
จนท.รัฐ 1.31 .72 1.93 .96 1.64 .50 1.75 1.16 1.13 .34 8.18 .000* 

จนท.เอกชน 1.28 .77 2.48 1.24 2.07 1.33 1.42 .73 1.21 .47 17.53 .000* 
รวมเฉลี่ย 1.48 .63 2.40 .86 1.88 .31 1.81 .73 1.41 .28 16.80 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการพูดคุย

เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจากบุคคลในครอบครัว/ญาติ เพื่อน  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบุคคลอื่น ๆ ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางก20กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ภาพรวมพฤติกรรมการพูดคุย ค่าเฉลี่ย พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ 
พนง.เอกชน 1.48 -     
นักธุรกิจ 2.40 -.91* -    
รับจ้าง 1.88 -.39 -.52 -   
พ่อ/แม่บ้าน 1.81 -.33 .06 .06 -  
รับราชการ 1.41 .07 .46 -.46 .40 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 20 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จากประเภทสื่อที่แตกต่างกัน จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า 
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อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการพูดคุยที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 1 คู่ ได้แก่  

 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติค ( X = 1.48) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ( X = 
2.40) 

 
ตารางก21กกแสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคใน 

ย่านสุขุมวิทจากกลุ่มคน จ าแนกตามรายได้ 
 

กลุ่มบคคล >10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 >50,000 สถิติ   
 f 

Sig. 

X  
S.D X  

S.D X  
S.D X  

S.D X  
S.D X  

S.D 

ครอบครัว 1.95 1.05 1.50 1.13 1.52 .76 1.97 1.08 1.62 .98 1.53 .85 2.13 .061 
เพื่อน 1.59 .67 1.86 .96 2.18 .83 2.64 .96 1.51 .72 2.01 1.11 9.72 .000* 

จนท.รัฐ 1.82 .73 1.22 .58 1.35 .67 2.17 1.42 1.21 .49 1.30 .68 11.60 .000* 

จนท.เอกชน 1.86 1.32 1.23 .50 1.50 .93 1.50 1.28 1.26 .75 1.39 .80 2.46 .032* 

รวมเฉล่ีย 1.81 .76 1.45 .55 1.64 .59 2.07 .95 1.40 .57 1.59 .67 6.50 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการพูดคุย
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคจากเพื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และบุคคลอื่น ๆ ในภาพรวมที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้อย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคกับครอบครัว/
ญาติ   

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางก22กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
กับพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมพฤติกรรมการ

พูดคุย 
ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 

10,000 
10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

มากกว่า 
50,000 

>10,000 1.81 -      
10,001-20,000 1.45 .35 -     
20,001-30,000 1.64 .16 -.18 -    
30,001-40,000 2.07 -.26 -.61* -.42 -   
40,001-50,000 1.40 .40 .05 .23 .66* -  
<50,000 1.59 .23 -.10 .08 .51* -.15 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 22 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามรายได้ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ช่วงรายได้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการพูดคุยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 มี 3 คู่ได้แก่ 

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จะมีพฤติกรรมการ
พูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 1.45) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 
30,001-40,000 บาท ( X = 2.07) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีพฤติกรรมการ
พูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 2.07) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 
40,001-50,000 บาท ( X = 1.40) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีพฤติกรรมการ
พูดคุยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติค ( X = 2.07) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาท ( X = 1.59) 

 
 
 
 



 67 

สมมติฐานที่ 2  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการ
ออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคา โดยใช้สถิติ T-test เพื่อดูความแตกต่างระหว่างเพศ กับ 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคา และสถิติ F-test เพื่อดูความแตกต่างระหว่าง
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดโบราณบางพลี ได้แก่ 
อายุ สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ  และรายได้ กับ ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบ
การบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคา 

H0 : ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันจะมีทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคใน
ย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคา ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกันจะมีทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคใน
ย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคาที่แตกต่างกัน  

การทดสอบสมมติฐานที่ 2  ใช้สถิติ ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ตารางก23กกแสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ 

บริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ 
บริการ และด้านราคา จ าแนกตามเพศ 

 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการบริการ

ของโรงแรมสไตล์บูติค 
ชาย หญิง สถิติ      

 t 
Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านออกแบบ       
1. มีเอกลักษณ์และใช้งานสะดวก 3.38 .56 3.34 .85 11.92 .001* 
2. มีแนวคิดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 3.51 .58 3.49 .61 .51 .474 
3. ออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของกิจการ 3.39 .78 3.50 .69 .83 .364 
4. ใช้อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่ทันสมัย 3.72 .63 3.69 .61 .14 .710 
5. ใช้อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคาแพง 3.59 .49 3.63 .69 13.59 .000* 

รวมด้านออกแบบ 3.52 .36 3.53 .49 9.81 .002* 
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ตารางก23กก(ต่อ) 
 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการบริการ
ของโรงแรมสไตล์บูติค 

ชาย หญิง สถิติ      
 t 

Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการบริการ       
6. ให้บริการแบบสมัยใหม่ 3.78 .53 3.68 .63 14.21 .000* 
7. พนง.คนรุ่นใหม่ บุคคลิกม่ันใจในตวัเอง 3.59 .59 3.63 .75 9.37 .002* 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกครบครั้น 3.73 .49 3.61 .73 40.97 .000* 
9. ตอบสนองไลฟสไตล์ของลูกคา้ 3.64 .51 3.60 .71 21.76 .000* 
10. พนง.คนรุ่นใหม่ มีประสิทธิภาพ 3.62 .57 3.60 .68 11.63 .001* 

รวมด้านการบริการ 3.67 .40 3.62 .53 7.77 .006* 

ด้านราคา       
11. ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง 3.21 .75 3.54 .71 .60 .439 
12. ราคาเหมาะสมกับการออกแบบตกแต่ง 3.36 .70 3.50 .60 3.19 .075 
13. ราคาเหมาะสมกับการบริการ 3.29 .80 3.50 .83 .275 .600 

รวมด้านราคา 3.29 .69 3.51 .60 1.97 .161 
รวมเฉลี่ย 3.49 .38 3.56 .47 6.22 .013* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมี

ทัศนคติต่อรูปแบบของการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ
บริการ และด้านราคา ในภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านการออกแบบ พบว่า ทัศนคติด้านการออกแบบในภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศ
หญิงจะมีทัศนคติต่อรูปแบบการออกแบบของโรงแรมสไตล์บูติคมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศ
ชาย ในระดับเห็นด้วย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายจะมีทัศนคติ
ต่อรูปแบบการออกแบบ ด้านความมีเอกลักษณ์และใช้งานได้สะดวกของโรงแรมสไตล์บูติค ใน
ระดับเห็นด้วย มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิง ในระดับเฉย ๆ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเพศหญิงจะมีทัศนคติต่อรูปแบบการออกแบบ ด้านการใช้อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคาแพง
ของโรงแรมสไตล์บูติคมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชาย ในระดับเห็นด้วย อย่างไรก็ตามไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติด้านการออกแบบด้านแนวคิดที่มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์  การออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของกิจการ และการใช้อุปกรณ์ในการออกแบบที่มี
ความทันสมัย  
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ด้านการบริการ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายจะมีทัศนคติต่อรูปแบบการ
ให้บริการในภาพรวมที่มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายจะมีทัศนคติต่อรูปแบการให้บริการที่มีความทันสมัยมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิง ในระดับเห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิงจะมีทัศนคติต่อ
พนักงานที่ให้บริการที่เป็นคนรุ่นใหม่ และมีบุคคลิกมั่นใจในตัวเองมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
เพศชาย ในระดับเห็นด้วย  นักท่องที่ยวชาวไทยเพศชายจะมีทัศนคติต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ครบครันมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิง ในระดับเห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายจะ
มีทัศนคติด้านการบริการที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
เพศหญิง ในระดับเห็นด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายจะมีทัศนคติกับพนักงานให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิง ในระดับเห็นด้วย  

ด้านราคา พบว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเพศ
ชายและนักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิงต่อทัศนคติทางด้านราคาในภาพรวม 
 
ตารางก24กกแสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ 

บริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ 
บริการ และด้านราคา จ าแนกตามอายุ 

 
 

ทัศนคต ิ

ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า 50 ปี สถิติ   
 f 

Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

ด้านออกแบบ             
1.ใช้งานสะดวก 3.20 1.06 3.49 .68 3.39 .54 3.33 .62 2.86 .36 3.87 .004* 
2. โดดเด่น/เอกลักษณ์ 3.56 .71 3.29 .59 3.70 .49 3.29 .47 3.50 .73 6.35 .000* 
3. รสนิยมของเจ้าของ 3.35 .87 3.40 .60 3.61 .67 3.67 .96 3.21 .43 3.02 .018* 
4. ตกแต่งทันสมัย 3.63 .72 3.74 .53 3.73 .62 3.81 .56 3.36 .50 1.93 .105 
5. ตกแต่งที่มีราคาแพง 3.55 .78 3.69 .60 3.60 .56 3.67 .48 3.36 .50 1.46 .213 

รวมด้านออกแบบ 3.47 .58 3.58 .40 3.52 .37 3.64 .39 3.21 .33 3.03 .018* 

ด้านการบริการ             

6. บริการสมัยใหม่ 3.60 .73 3.63 .54 3.80 .44 4.15 .77 3.86 .36 6.35 .000* 

7. พนง.รุ่นใหม่มีบุคลิก 
มั่นใจตัวเอง 

3.62 .62 3.52 .61 3.65 .78 3.96 .98 3.64 .50 2.43 .047* 

8. สิ่งอ านวยความสะดวก
ครบ 

3.39 .83 3.79 .48 3.66 .67 3.85 .53 3.64 .50 6.36 .000* 

9. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
ของลูกค้า 

3.56 .72 3.59 .58 3.63 .72 3.78 .42 3.86 .36 1.19 .314 

10. พนง.คนรุ่นใหม่  
มีประสิทธิภาพ 

3.53 .58 3.56 .62 3.73 .76 3.44 .51 3.86 .36 2.67 .032* 

รวมด้านการบริการ 3.54 .49 3.62 .43 3.69 .59 3.84 .47 3.77 .367 2.88 .023* 
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ตารางก24กก(ต่อ) 
 

 

ทัศนคต ิ

ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า 50 ปี สถิติ   
 f 

Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

ด้านราคา             
11. เหมาะกับท าเลที่ตั้ง 3.52 .77 3.56 .62 3.23 .83 3.37 .79 3.21 .43 4.08 .003* 
12. เหมาะกับออกแบบ 3.40 .77 3.61 .58 3.27 .58 3.74 .45 3.21 .43 6.92 .000* 
13. เหมาะกับบริการ 3.44 .82 3.54 .75 3.37 .90 3.33 .88 2.79 .43 3.10 .016* 

รวมด้านราคา 3.45 .71 3.57 .55 3.29 .69 3.48 .59 3.07 .14 4.42 .002* 
รวมเฉลี่ย 3.49 .54 3.59 .37 3.50 .46 3.65 .35 3.35 1.78 2.01 .093 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมี
ทัศนคติต่อรูปแบบของการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ
บริการ และด้านราคา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบการบริการด้านการออกแบบ 3 อย่าง คือ ความมีเอกลักษณ์ การใช้งานได้สะดวก และการ
ออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของกิจการ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน จะมี
ทัศนคติต่อรูปแบบการบริการด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน 

ด้านการบริการ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบ
ด้านการบริการ 4 อย่าง คือ การบริการที่มีรูปแบบสมัยใหม่ พนักงานรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกมั่นใจใน
ตัวเอง สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอย่างครบครัน และทัศนคติต่อพนักงานรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบด้านการบริการที่แตกต่าง
กัน 

ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบด้าน
ราคา 3 อย่าง คือ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง ราคาเหมาะสมกับการออกแบบ และราคาเหมาะสม
กับการบริการ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการบริการ
ด้านราคาที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางก25กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
กับทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

เกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติ 
ด้านออกแบบ 

ค่าเฉล่ีย ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ต่ ากว่า 25 ปี 3.47 -     
25 – 29 ปี 3.55 -.10 -    
30 – 39 ปี 3.52 -.05 .05 -   
40 – 49 ปี 3.64 -.17 -.06 -.11 -  
มากกว่า 50 ปี 3.21 .26 .36 .31 .42 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 25 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการ
ออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจ าแนกตามอายุ ด้วย
วิธี Scheffe ไม่พบว่า ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้าน
การออกแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ตารางก26กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ภาพรวมทัศนคติ 
ด้านการบริการ 

ค่าเฉล่ีย ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า  
50 ปี 

ต่ ากว่า 25 ปี 3.54 -     
25 – 29 ปี 3.62 -.07 -    
30 – 39 ปี 3.69 -.15 -.07 -   
40 – 49 ปี 3.84 -.29 -.22 -.14 -  
มากกว่า 50 ปี 3.77 -.23 -.15 -.07 .06 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 26 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการ

บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจ าแนกตามอายุ ด้วยวิธี 
Scheffe ไม่พบว่า ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการ
บริการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ตารางก27กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติ 

ด้านราคา 
ค่าเฉล่ีย ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี มากกว่า  

50 ปี 
ต่ ากว่า 25 ปี 3.45 -     
25 – 29 ปี 3.57 -.12 -    
30 – 39 ปี 3.29 .16 .28* -   
40 – 49 ปี 3.48 -.03 .08 -.19 -  
มากกว่า 50 ปี 3.07 .38 .49 .21 .41 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 27 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการราคา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคาที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 1 คู่ได้แก่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคา ( X = 
3.57) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชายไทยที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ( X = 3.29) 
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ตารางก28กกแสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ 
บริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามสถานภาพ 

 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มีต่อรูปแบบการบริการของ 

โรงแรมสไตล์บูติค 

โสด สมรส หย่าร้าง สถิติ   
 f 

Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านการออกแบบ         
1. มีเอกลักษณ์และใช้งานสะดวก 3.40 .80 3.19 .56 5.00 .00 7.59 .001* 
2. มีแนวคิดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 3.50 .62 3.46 .54 4.00 .00 .87 .421 
3. ออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของ 3.48 .75 3.37 .63 4.50 .71 2.84 .060 
4. อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่ทันสมัย 3.74 .61 3.55 .58 5.00 .00 8.17 .000* 
5. อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคาแพง 3.64 .63 3.51 .60 5.00 .00 6.59 .002* 

รวมด้านออกแบบ 3.55 .46 3.42 .35 4.70 .14 10.66 .000* 
ด้านการบริการ         
6. ให้บริการแบบสมัยใหม่ 3.69 .59 3.78 .57 5.00 .00 5.66 .004* 
7. พนง. บุคคลิกม่ันใจในตัวเอง 3.61 .69 3.60 .68 5.00 .00 4.05 .018* 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกครบครั้น 3.65 .67 3.63 .59 5.00 .00 4.33 .014* 
9. ตอบสนองไลฟสไตล์ของลูกคา้ 3.59 .67 3.67 .52 5.00 .00 5.27 .005* 
10. พนง.คนรุ่นใหม่ มีประสิทธิภาพ 3.63 .68 3.51 .50 4.50 .71 3.26 .039* 

รวมด้านการบริการ 3.63 .50 3.64 .42 4.90 .14 6.82 .001* 
ด้านราคา         
11. เหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง 3.53 .738 3.05 .64 4.00 .00 16.19 .000* 
12. เหมาะสมกับการออกแบบตกแต่ง 3.49 .67 3.30 .51 4.00 .00 4.08 .018* 
13. เหมาะสมกับการบริการ 3.53 .84 3.03 .62 4.50 .71 15.73 .000* 

รวมด้านราคา 3.52 .66 3.13 .45 4.17 .23 15.43 .000* 
รวมเฉลี่ย 3.57 .47 3.39 .28 4.59 .08 11.64 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จะมีทัศนคติต่อรูปแบบของการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้าน
การบริการ และด้านราคา ในภาพรวมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้      

ด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบการบริการด้านการออกแบบ 3 อย่าง คือ ความมีเอกลักษณ์ อุปกรณ์ตกต่างที่ทันสมัย และ
อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคาแพง แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกัน จะมี
ทัศนคติต่อรูปแบบการบริการด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน 
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ด้านการบริการ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบด้านการบริการ 5 อย่าง คือ การบริการที่มีรูปแบบสมัยใหม่ พนักงานรุ่นใหม่ที่มีบุคลิก
มั่นใจในตัวเอง สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอย่างครบครัน การบริการที่สามารถตอบสองไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าและทัศนคติต่อพนักงานรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบด้านการบริการที่แตกต่างกัน 

ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบด้าน
ราคา 3 อย่าง คือ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง ราคาเหมาะสมกับการออกแบบ และราคาเหมาะสม
กับการบริการ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการ
บริการด้านราคาที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางก29กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยกับทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติด้านออกแบบ ค่าเฉล่ีย โสด สมรส หย่าร้าง 

โสด 3.55 -   
สมรส 3.42 .13* -  
หย่าร้าง 4.70 -1.15* -1.28* - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 29 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการ
ออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามสถานภาพ 
ด้วยวิธี Scheffe พบว่า สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวม
ด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 คู่ได้แก่  

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบ 
( X = 3.55) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส ( X = 3.42) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบ 
( X = 3.55) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ( X = 4.70) 
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3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการ
ออกแบบ ( X = 3.42) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้าง ( X = 4.70) 
 
ตารางก30กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย กับทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
เกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติดา้นการบริการ ค่าเฉลี่ย โสด สมรส หย่าร้าง 

โสด 3.63 -   
สมรส 3.64 -.01 -  
หย่าร้าง 4.90 -1.27* -1.26* - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 30 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามสถานภาพ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการ
บริการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 คู่ ได้แก ่

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ 
( X = 3.63) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ( X = 4.90) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ 
( X = 3.64) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ( X = 4.90) 

 

 

 

 

ตารางก31กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยกับทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
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ภาพรวมทัศนคติดา้นราคา ค่าเฉลี่ย โสด สมรส หย่าร้าง 

โสด 3.52 -   
สมรส 3.13 .39* -  
หย่าร้าง 4.17 -.64 -1.03 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 31 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการราคา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามสถานภาพ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคา
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 1 คู่ได้แก่ 

นักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคา ( X = 3.52) 
สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส ( X = 3.13) 

 

ตารางก32กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทย กับทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย โสด สมรส หย่าร้าง 

โสด 3.57 -   
สมรส 3.39 .17* -  
หย่าร้าง 4.59 -1.02* -1.19* - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 

จากตาราง 32 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิทจ าแนกตามสถานภาพ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 คู่ได้แก่ 
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1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ( X = 
3.57) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส ( X = 3.39) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสด จะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ( X = 
3.57) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ( X = 4.59) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส จะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ( X = 
3.39) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ ( X = 4.59) 

 
ตารางก33กกแสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ 

บริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ 
บริการ และด้านราคา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
รูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี สถิติ    
f 

Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

ด้านออกแบบ         
1. มีเอกลักษณ์และใช้งานสะดวก 3.00 .00 3.36 .84 3.39 .66 1.66 .191 
2. มีแนวคิดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 3.43 .51 3.52 .65 3.46 .54 .64 .526 

3. ออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของ 4.00 .00 3.37 .72 3.55 .73 7.12 .001* 
4. อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่ทันสมัย 3.43 .51 3.67 .58 3.77 .66 2.79 .062 

5. อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคาแพง 3.29 .47 3.55 .66 3.75 .57 6.98 .001* 
รวมด้านออกแบบ 3.43 .28 3.49 .47 3.58 .43 2.23 .109 

ด้านการบริการ         
6. ให้บริการแบบสมัยใหม่ 3.43 .51 3.76 .54 3.68 .67 2.54 .080 
7. พนง. บุคคลิกมั่นใจในตัวเอง 3.29 .47 3.69 .61 3.54 .81 3.77 .024* 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกครบครั้น 3.43 .51 3.64 .64 3.68 .69 1.02 .362 
9. ตอบสนองไลฟสไตล์ของลูกค้า 3.00 .00 3.64 .60 3.64 .71 6.76 .001* 

10. พนง.คนรุ่นใหม่ มีประสิทธิภาพ 3.14 .66 3.66 .64 3.56 .64 4.97 .007* 
รวมด้านการบริการ 3.26 .36 3.68 .44 3.62 .56 5.14 .006* 

 
 
 
 
ตารางก33กก(ต่อ) 
 
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
รูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี สถิติ    
f 

Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

ด้านราคา         
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11. เหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง 2.57 .94 3.58 .75 3.27 .62 19.26 .000* 

13. เหมาะสมกับการออกแบบตกแต่ง 2.57 .51 3.55 .66 3.37 .55 18.94 .000* 
13. เหมาะสมกับการบริการ 2.43 .51 3.58 .78 3.28 .84 17.96 .000* 

รวมด้านราคา 2.52 .58 3.57 .67 3.31 .49 25.10 .000* 

รวมเฉลี่ย 3.06 .40 3.58 .46 3.50 .39 9.67 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยจะมีทัศนคติต่อรูปแบบของการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ 
ด้านการบริการ และด้านราคา ในภาพรวมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้      

ด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบการบริการด้านการออกแบบ 2 อย่าง คือ การออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของ และ
อุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคาแพง แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการบริการด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน 

ด้านการบริการ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบ
ด้านการบริการ 3 อย่าง คือ พนักงานรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกมั่นใจในตัวเอง การบริการที่สามารถตอบ
สองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและทัศนคติต่อพนักงานรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบด้านการบริการที่แตกต่างกัน 

ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบด้าน
ราคา 3 อย่าง คือ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง ราคาเหมาะสมกับการออกแบบ และราคาเหมาะสม
กับการบริการ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อ
รูปแบบการบริการด้านราคาที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 
ตารางก34กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย กับทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
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ภาพรวมทัศนคติดา้นการบริการ ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าป.ตร ี ป.ตรี สูงกว่าป.ตร ี
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.26 -   
ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 3.68 -.42* -  
สูงกว่าปริญญาตร ี 3.62 -.36* .06 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 34 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการบริการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 คู่ ได้แก่ 

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวม
ด้านการบริการ ( X = 3.26) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า 
( X = 3.68) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวม
ด้านการบริการ ( X = 3.26) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
( X = 3.62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางก35กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยกับทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
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ภาพรวมทัศนคติดา้นราคา ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าป.ตร ี ป.ตรี สูงกว่าป.ตร ี

ต่ ากว่าปริญญาตรี 2.52 -   
ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 3.57 -1.05* -  
สูงกว่าปริญญาตร ี 3.31 -.79* .26* - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 35 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้าน
ราคาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 คู่ได้แก่ 

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวม
ด้านราคา ( X = 2.52) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ( X = 3.57) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวม
ด้านราคา ( X = 2.52) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( X = 
3.31) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวมด้าน
ราคา ( X = 3.57) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( X = 3.31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางก36กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยกับทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
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ภาพรวมทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย ต่ ากว่าป.ตร ี ป.ตรี สูงกว่าป.ตร ี

ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.06 -   
ปริญญาตรี/เทียบเทา่ 3.58 -.51* -  
สูงกว่าปริญญาตร ี 3.50 -.43* .07 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 36 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 
ด้านที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 คู่ได้แก ่

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน ( X = 3.67) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ( X = 3.58) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน ( X = 3.67) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( X = 
3.50) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน ( X = 3.58) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( X = 3.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางก37กกแสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ 
บริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอาชีพ 
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ทัศนคต ื พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ สถิติ    

f 
Sig. 

X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. X  

S.D. X  
S.D. 

ด้านออกแบบ             
1. ใช้งานสะดวก 3.32 .74 3.55 .87 3.29 .91 3.11 .89 3.72 .46 3.88 .004* 
2. โดดเด่น/เอกลักษณ์ 3.44 .56 3.97 .63 3.29 .99 3.67 .48 3.46 .64 6.58 .000* 
3. รสนิยมของเจ้าของ 3.34 .59 3.97 .63 3.36 .63 3.94 .58 3.54 1.30 10.59 .000* 
4.ตกแต่งทันสมัย 3.62 .53 4.03 .68 4.14 .36 3.64 .80 3.97 .78 7.84 .000* 
5.ตกแต่งที่มีราคาแพง 3.53 .60 3.97 .63 4.14 .36 3.86 .49 3.54 .79 7.95 .000* 

รวมด้านออกแบบ 3.45 .42 3.90 .58 3.64 .54 3.64 .39 3.65 .35 9.29 .000* 
ด้านการบริการ             
6.บริการสมัยใหม่ 3.68 .51 4.31 .81 3.64 .75 3.42 .81 3.85 .37 11.38 .000* 
7. พนง.รุ่นใหม่มีบุคลิก 
ม่ันใจตัวเอง 

3.58 .65 4.07 1.07 3.64 .75 3.78 .54 3.41 .64 4.82 .001* 

8. สิ่งอ านวยความสะดวก
ครบ 

3.65 .65 3.90 .67 3.29 .73 3.58 .81 3.67 .48 2.21 .067 

9. ตอบสนองไลฟ์สไตล ์
ของลูกค้า 

3.55 .66 4.00 .60 3.64 .75 3.53 .61 3.85 .37 4.81 .001* 

10. พนง.คนรุ่นใหม่  
มีประสิทธิภาพ 

3.58 .68 3.45 .51 3.71 .61 3.89 .47 3.62 .54 2.44 .047* 

รวมด้านการบริการ 3.61 .50 3.94 .55 3.59 .62 3.64 .43 3.67 .31 3.29 .011* 

ด้านราคา             
11. เหมาะกับท าเลที่ตั้ง 3.39 .74 3.72 .96 3.14 .36 3.92 .44 3.08 .62 8.50 .000* 
12. เหมาะกับออกแบบ 3.39 .61 4.07 .53 3.36 .50 3.64 .80 3.26 .55 9.92 .000* 
13. เหมาะกับบริการ 3.43 .81 3.48 1.15 3.21 .58 3.92 .44 2.97 .78 6.73 .000* 

รวมด้านราคา 3.41 .64 3.76 .78 3.24 .42 3.82 .48 3.10 .38 8.95 .000* 
รวมเฉลี่ย 3.49 .44 3.87 .56 3.49 .49 3.70 .37 3.48 .25 6.70 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันของจะมี
ทัศนคติต่อรูปแบบของการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ
บริการ และด้านราคา ในภาพรวมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้      

ด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบการบริการด้านการออกแบบ 5 อย่าง คือ การใช้งานสะดวก มีความโดดเด่น/เอกลักษณ์ 
การออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของ อุปกรณ์ตกแต่งที่ทันสมัย และอุปกรณ์ตกแต่งภายในท่ีมีราคา
แพง แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการบริการด้าน
การออกแบบที่แตกต่างกัน 
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ด้านการบริการ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบด้านการบริการ 4 อย่าง คือ การบริการที่มีรูปแบบสมัยใหม่ พนักงานรุ่นใหม่ที่มีบุคลิก
มั่นใจในตัวเอง การบริการที่สามารถตอบสองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและทัศนคติต่อพนักงานรุ่นใหม่ที่
มีประสิทธิภาพ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบด้าน
การบริการที่แตกต่างกัน 

ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบด้าน
ราคา 3 อย่าง คือ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง ราคาเหมาะสมกับการออกแบบ และราคาเหมาะสม
กับการบริการ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการ
บริการด้านราคาที่แตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางก38กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติดา้นการออกแบบ ค่าเฉลี่ย พนง.

เอกชน 
นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/

แม่บ้าน 
รับราชการ 

พนง.เอกชน 3.45 -     
นักธุรกิจ 3.90 -.45* -    
รับจ้าง 3.64 -.19 .25 -   
พ่อ/แม่บ้าน 3.64 -.19 .25 -.00 -  
รับราชการ 3.65 -20 .25 -.01 -.01 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 

จากตาราง 38 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการ
ออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอาชีพ ด้วย
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วิธี Scheffe พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้าน
การออกแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 1 คู่ ได้แก่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบ 
( X = 3.45) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ( X = 3.90) 
 
ตารางก39กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติดา้นการบริการ ค่าเฉลี่ย พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ 

พนง.เอกชน 3.61 -     
นักธุรกิจ 3.94 -.33* -    
รับจ้าง 3.59 .02 .35 -   
พ่อ/แม่บ้าน 3.64 -.03 .30 -.05 -  
รับราชการ 3.67 -.06 .27 -.09 -.04 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 39 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการ
บริการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 1 คู่ ได้แก่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ 
( X = 3.61) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ( X = 3.94) 
 
 
 
 
 
ตารางก40กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
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สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ภาพรวมทัศนคติดา้นราคา ค่าเฉลี่ย พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ 
พนง.เอกชน 3.41 -     
นักธุรกิจ 3.76 -.35 -    
รับจ้าง 3.24 .17 .52 -   
พ่อ/แม่บ้าน 3.82 -.42* -.07 -.58 -  
รับราชการ 3.10 .30 .66* .13 .72* - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 40 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธี Scheffe 
พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคาที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 คู่ได้แก่ 

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคา 
( X = 3.41) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน ( X = 3.82) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ จะมีทัศนคติในภาพรวมด้าน
ราคา ( X = 3.76) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับราชการ ( X = 3.10) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคา 
( X = 3.72) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับราชการ ( X = 3.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางก41กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
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สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
 

ภาพรวมทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย พนง.เอกชน นักธุรกิจ รับจ้าง พ่อ/แม่บ้าน รับราชการ 
พนง.เอกชน 3.49 -     
นักธุรกิจ 3.87 -.38* -    
รับจ้าง 3.49 -.00 .38 - -  
พ่อ/แม่บ้าน 3.70 -.21 .16 -.21 -.21  
รับราชการ 3.48 .01 .39* .01 .22 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 41 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธี Scheffe 
พบว่า อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 คู่ ได้แก ่

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 
( X = 3.49) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ( X = 3.87) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ จะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 
ด้าน ( X = 3.87) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับราชการ ( X = 3.48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางก42กกแสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ 

บริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามรายได้ 
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ทัศนคต ิ
>10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 40,001-50,000 >50,000 สถิติ   

 f 
Sig. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

X  
S.D. 

ด้านออกแบบ               
1. ใช้งานสะดวก 3.55 .51 3.33 .86 3.73 .57 3.44 1.08 3.01 .87 3.29 .50 8.70 .000* 
2. โดดเด่น/เอกลกัษณ ์ 4.05 .49 3.48 .62 3.48 .69 3.86 .59 3.31 .51 3.43 .50 9.10 .000* 
3. รสนิยมของเจ้าของ 3.05 1.21 3.64 .74 3.43 .667 3.75 .77 3.39 .54 3.42 .69 3.77 .002* 
4. ตกแต่งทันสมัย 3.91 .29 3.70 .53 3.94 .53 3.75 .99 3.48 .50 3.64 .61 5.83 .000* 
5. ตกแต่งที่มีราคาแพง 3.64 .49 3.72 .70 3.88 .62 3.86 .35 3.38 .64 3.46 .58 8.84 .000* 

รวมดา้นออกแบบ 3.64 .27 3.58 .51 3.69 .48 3.73 .39 3.31 .42 3.45 .37 9.56 .000* 

ด้านการบริการ               
6. บริการสมัยใหม ่ 3.91 .29 3.72 .65 3.90 .56 3.67 .72 3.50 .59 3.71 .54 4.52 .001* 
7. พนง.รุ่นใหม่มบีุคคลิกมัน่ใจ
ตัวเอง 

3.82 .40 3.66 .72 3.77 .59 3.97 .81 3.49 .63 3.43 .73 5.61 .000* 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกครบ 3.82 .40 3.66 .72 3.90 .51 3.89 1.01 3.57 .54 3.41 .61 7.39 .000* 
9. ตอบสนองไลฟสไตล์ของ
ลูกค้า 

3.55 .51 3.44 .56 3.74 .64 4.22 .76 3.60 .58 3.46 .60 10.53 .000* 

10. พนง.คนรุ่นใหม่ มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 .44 3.53 .56 3.49 .57 4.28 .70 3.40 .58 3.59 .64 13.74 .000* 

รวมดา้นการบริการ 3.82 .31 3.60 .46 3.76 .46 4.01 .64 3.51 .44 3.52 .45 8.96 .000* 

ด้านราคา               
11. เหมาะกับท าเลที่ตั้ง 3.73 .46 3.67 .86 3.55 .61 3.83 .78 3.25 .64 3.13 .73 10.22 .000* 
12. เหมาะกับออกแบบ 3.55 .51 3.72 .77 3.72 .57 3.08 .69 3.31 .64 3.30 .46 10.82 .000* 
13. เหมาะกับบริการ 3.64 .49 3.38 1.06 3.56 .69 4.19 .79 3.27 .67 3.18 .77 10.78 .000* 

รวมดา้นราคา 3.64 .42 3.59 .81 3.61 .54 3.70 .60 3.28 .61 3.21 .57 8.24 .000* 

รวมเฉลี่ย 3.70 .26 3.59 .53 3.69 .44 3.81 .48 3.37 .39 3.39 .35 11.63 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมี
ทัศนคติต่อรูปแบบของการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการ
บริการ และด้านราคา ในภาพรวมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้   

ด้านการออกแบบ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อ
รูปแบบการบริการด้านการออกแบบ 5 อย่าง คือ การใช้งานสะดวก มีความโดดเด่น/เอกลักษณ์ 
การออกแบบตามรสนิยมของเจ้าของ อุปกรณ์ตกแต่งที่ทันสมัย และอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีราคา
แพง แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการบริการด้าน
การออกแบบที่แตกต่างกัน 

ด้านการบริการ ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบ
ด้านการบริการ 5 อย่าง คือ การบริการที่มีรูปแบบสมัยใหม่ พนักงานรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกมั่นใจใน
ตัวเอง สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอย่างครบครัน การบริการที่สามารถตอบสองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
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และทัศนคติต่อพนักงานรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้
แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบด้านการบริการท่ีแตกต่างกัน 

ด้านราคา ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญต่อทัศนคติต่อรูปแบบด้าน
ราคา 3 อย่าง คือ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตั้ง ราคาเหมาะสมกับการออกแบบ และราคาเหมาะสม
กับการบริการ แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อรูปแบบการ
บริการด้านราคาที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ในรายด้านที่พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางก43กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านการออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคต ิ
ด้านการออกแบบ 

ค่าเฉลี่ย >10,000 10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

<50,000 

>10,000 3.64 -      
10,001-20,000 3.58 .06 -     
20,001-30,000 3.69 -.05 -.11 -    
30,001-40,000 3.73 -.09 -.15 -.04 -   
40,001-50,000 3.31 .32 .26* .37* .42* -  
<50,000 3.45 .18 .12 .24* .28* -.13 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 43 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการ
ออกแบบของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามรายได้ 
ด้วยวิธี Scheffe พบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้าน
การออกแบบที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 4 คู่ ได้แก่ 

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.64) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.31) 
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2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.69) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.31) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.73) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.31) 

4.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.73) สูงกว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.45) 
 
ตารางก44กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับ 
โรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคต ิ
ด้านการบริการ 

ค่าเฉลี่ย >10,000 10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

<50,000 

>10,000 3.82 -      
10,001-20,000 3.60 .22 -     
20,001-30,000 3.76 .06 -.16 -    
30,001-40,000 4.01 -.19 -.41* -.24 -   
40,001-50,000 3.51 .31 .09 .25* .49* -  
<50,000 3.52 .30 .08 .24* .48* -.01 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 44 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการบริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท  จ าแนกตามรายได้ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านการ
บริการที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5 คู่ ได้แก่ 

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.60) ต่ ากว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 30,001-40,000 
บาท ( X = 4.01) 
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2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.76) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.51) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.76) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.52) 

4.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 4.01) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.51) 

5.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 4.01) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.52) 
 
ตารางก45กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมด้านราคาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคต ิ

ด้านราคา 
ค่าเฉลี่ย >10,000 10,001-

20,000 
20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

<50,000 

>10,000 3.64 -      
10,001-20,000 3.59 .05 -     
20,001-30,000 3.61 .03 -.02 -    
30,001-40,000 3.70 -.07 -.11 -.09 -   
40,001-50,000 3.28 .36 .31 .33* .43* -  
<50,000 3.21 .43 .38* .40* .50* .07 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 45 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมด้านการราคา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามรายได้ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมด้านราคาที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5 คู่ได้แก่ 
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1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.59) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.21) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.61) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.28) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.61) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.21) 

4.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.70) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.28) 

5.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.70) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.21) 
 
ตารางก46กกแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

กับทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรม 
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 

 
ภาพรวมทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย >10,000 10,001-

20,000 
20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

<50,000 

>10,000 3.70 -      
10,001-20,000 3.59 .11 -     
20,001-30,000 3.69 .01 -.10 -    
30,001-40,000 3.81 -.12 -.22 -.13 -   
40,001-50,000 3.37 .33 .22 .32* .45* -  
<50,000 3.39 .31 .20 .30* .42* -.02 - 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 46 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธี 
Scheffe พบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติในภาพรวมทั้ง 3 ด้านที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 4 คู่ ได้แก ่

1.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.69) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.37) 

2.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.69) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.39) 

3.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.81) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 40,001-50,000 
บาท ( X = 3.37) 

4.กกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีทัศนคติใน
ภาพรวมด้านการออกแบบ ( X = 3.81) สูงกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 50,000 
บาท ( X = 3.39) 

สมมติฐานที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรม
สไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคา  โดยการหา
ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation: r)   

H0 : พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค ด้านการออกแบบ 
ด้านบริการ และด้านราคา 

H1 : พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค ด้านการออกแบบ 
ด้านบริการ และด้านราคา 

ภายใต้สมมติฐานนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท โดยล าดับ
รายละเอียดดังนี้ คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการเปิดรับ
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ข้อมูลข่าวสารจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการ
ของโรงแรมสไตล์บูติค โดยการจ าแนกพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวโดย
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประเภทสื ่อ และด้านบุคคล   มีความสัมพันธ์กันกับทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคโดย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคา  

การทดสอบสมมติฐานที่ 3  ใช้การหาความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson Correlation: r)  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
ตารางก47กกแสดงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของ 
โรงแรมสไตล์บูติค 

 
 ปัจจัย 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการบริการ 
ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ ด้านราคา 

พฤติกรรมการเปิดรับ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ประเภทสื่อ 

Pearson Correlation .257 (**) .179 (**) .308 (**) 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 400 400 400 
พฤติกรรมการเปิดรับ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านบุคคล 

Pearson Correlation .195 (**) .151 (**) .155 (**) 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 400 400 400 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
โดยใช้ตามเกณฑ์ทิศทางบวก และทิศทางลบดังนี้ (อภินันท์ จันตะนี, 2547, หน้า 77 

อ้างอิงใน พิชญาณี (นิรมล) กิติกุล, 2550, หน้า 235) 
ค่าสหสัมพันธ์  .01 – .20  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

ค่าสหสัมพันธ์  .21 – .40  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
ค่าสหสัมพันธ์  .41 – .60  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่าสหสัมพันธ์  .61 – .80  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสหสัมพันธ์  .81 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
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จากตาราง 46 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทสื่อต่าง ๆ                     

มีค่า sig. (2-tailed) = .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ             
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทสื่อต่าง ๆ กับ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท 
ด้านการออกแบบ  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ .257  ส่วนด้านการบริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าเท่ากับ .179 และด้านราคา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าเท่ากับ .308  แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายได้ว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารประเภทสื่อต่าง ๆ มากขึ้น จะท าให้มีทัศนคติรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค ด้าน
การออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคามากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทสื่อต่าง ๆ น้อยลง จะท าให้มีทัศนคติรูปแบบการบริการของ
โรงแรมสไตล์บูติค ด้านการออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคาน้อยลงด้วยเช่นกัน 

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางด้านบุคคล มีค่า sig. (2-tailed) = .000 ซึ่งน้อย
กว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางด้านบุคคล กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
รูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติคในย่านสุขุมวิท ด้านการออกแบบ  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่าเท่ากับ .195  ส่วนด้านการ
บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ (r) มีค่า
เท่ากับ .151 และด้านราคา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ค่า
สัมประสิทธิ์ (r) มีค่าเท่ากับ .155  แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
สามารถอธิบายได้ว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางด้านบุคคล
มากขึ้น จะท าให้มีทัศนคติรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค ด้านการออกแบบ ด้านการ
บริการ และด้านราคามากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารทางด้านบุคคลน้อยลง จะท าให้มีทัศนคติรูปแบบการบริการของโรงแรมสไตล์บูติค ด้านการ
ออกแบบ ด้านการบริการ และด้านราคาน้อยลงด้วยเช่นกัน 

 
 
 


