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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเ ก่ียวกับทัศนคติและการเลือกเข้าพัก  Hostel ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มนกัท่องเท่ียวใน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการHostel 
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของผูบ้ริโภคกลุ่มนักท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียวและวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหูคูณ ผลการวจิยั
พบวา่ ทศันคติและการตดัสินใจเลือกเข้าพกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ องคป์ระกอบความรู้ (The Cognitive Component)องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The 
Affective Component) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ความส าคัญของปัญหา  
ธุรกิจท่ีพกัแบบ Hostel คือ ท่ีพกันกัท่องเท่ียวราคาประหยดัท่ีมีเพียงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น 

มีเตียงนอน และท่ีเก็บของ มี เตียงสองชั้นหลายๆเตียงในห้องเดียวกนั แต่ก็มีบางส่วนท่ีอาจเป็นห้องพกัเด่ียว 
สามารถรองรับผูเ้ขา้พกัไดต้ั้งแต่ 4,6,8 ไปจนถึง 12 คน ใชห้้องน ้ าร่วมกนั นอกจากน้ียงัตอ้งมีพื้นท่ีส่วนรวมท่ีผู ้
เขา้พกัสามารถใช้ร่วมกนัไดเ้ช่น ห้องน ้ า ห้องครัว ห้องนัง่เล่น ห้องอ่านหนงัสือ หรือพื้นท่ีส าหรับจดังานเล้ียง 
เป็นตน้ ดว้ยความท่ีสภาพพื้นท่ีของ Hostel มีความเป็นส่วนรวมสูง ค่าใช้จ่ายในการเขา้พกัจึงต ่าเม่ือเทียบกบั 
ห้องส่วนตวัของโรงแรม หรือ เกสต์เฮาส์ เป็นธุรกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและการพิจารณาถึงดา้นรูปแบบทาง
ธุรกิจท่ีไม่ตอ้งมีเงินลงทุนสูงและไม่มีข้อจ ากัดตายตวั ท าให้ผูป้ระกอบการ Hostel มีอิสระในการออกแบบ 
Hostel ได้ตามความต้องการโดยอาศัยสร้างความโด่ดเด่นและเอกลักษณ์ประจ าตัว เป็นจุดขายเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวซ่ึงปัจจุบนัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเองคนเดียว ท่ีชอบเสาะแสวงหาประสบการณ์ และ พบเจอ
เพื่อนใหม่ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ก าลงัเป็นท่ีนิยมเพราะดว้ยการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภยัมากข้ึนใน
ปัจจุบนั การหาขอ้มูลว่า Hostel ท่ีไหนน่าสนใจหรือควรไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไหนนั้น ส่วนใหญ่การเขา้ถึง
ขอ้มูลก็จะนิยมหาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต หนงัสือท่องเท่ียว หรือจากการบอกเล่าประสบการณ์จากคนรู้จกั ดงันั้น
การรับรู้ขอ้มูลของ Hostel ต่อนักท่องเท่ียวอาจมีหลายแง่มุมทั้งทางบวกและทางลบข้ึนอยู่กบัปัจจยั อย่าง ตวั
บุคคล ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้  
 จากเทรนดก์ารท่องเท่ียวท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ส่งผลให ้Hostel ในจงัหวดัพราะนครศรีอยธุยา เป็นธุรกิจท่ี
เติบโตอย่างรวดเร็ว ผูป้ระกอบการก็พยายามสร้างเอกลกัษณ์ให้กบั Hostel ของตน ดงันั้น ดงันั้นท่ีพกัน่าตาดี 
ราคาถูก สามารถพบเจอไดแ้ทบจะทุกมุมถนนในตวัเมืองจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา นั้นเป็นสาเหตุท่ี Hostel ท่ี
เปิดกิจการมาก่อนหน้าจะสามารถท่ีจะรักษามาตรฐานของตนเองไวไ้ดห้รือไม่เพราะดว้ยตวัเลือกท่ีมีมากมาย
และราคาก็แทบจะไม่ไดแ้ตกต่างกนั นอกจาก เร่ืองของความมีมาตรฐาน ราคา ความปลอดภยัแลว้ การบริการท่ี
เข้าใจความต้องการของลูกค้า ว่าส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต้องการจากการเข้าพกั Hostel นั้น Hostel สามารถท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่ และเม่ือนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเขา้พกั Hostel แลว้ สามารถท่ี
จะรักษามาตรฐานการบริการและสร้างความประทบัใจให้นกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่เพื่อให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึง
ประสบการณ์ท่ีดีและกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง  

ดงันั้น ผูท้  าวจิยัจึงไดส้นใจท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Hostel ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาของกลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างานใยเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ Hostel สามารถ
ไปพฒันาคุณภาพและการใหบ้ริการและเพื่อปรับปรุงทศันคติต่อ Hostel ไดดี้ยิง่ข้ึน เพื่อสามารถแข่งขนัในตลาด
ธุรกิจ Hostel ซ่ึงถือว่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงอยู่ในขณะน้ี เพื่อจะได้น ามาส่งเสริมการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดและมุ่งพฒันาท่ีพกัประเภท น้ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาทศันคติและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของผูบ้ริโภค
กลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใช้บริการ Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มนกัท่องเท่ียวในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการHostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ของผูบ้ริโภคกลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 Hostel หมายถึง ท่ีพกัแบบเช่าเตียง ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีห้อง 2 ลกัษณะคือ แบบ Share 
Room คือ นอนเตียงสองชั้น ห้องน ้ ารวม และแบบ Private Room คือ ห้องเดียว มีห้องน ้ าในตวั ราคาถูก มีความ
เป็นกนัเอง เหมือนมาบา้นเพื่อน มีความยดืหยุน่ในการใหแ้ละรับบริการ 
 ทศันคติต่อ Hostel หมายถึง  ความรู้สึก หรือประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการได้เขา้พกัหรือ
ไดรั้บการบอกเล่าต่อกนัมาจากบุคคลหรือส่ือต่าง ๆ เก่ียวกบั Hostel 
 องคป์ระกอบดา้นความรู้ หมายถึง กลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างาน มีการรับรู้ ต่อการบริการของ Hostel จนเกิดความ 
เขา้ใจ และ มีขอ้คิดเห็น และมีการตอบสนอง 

 องค์ประกอบดา้นความรู้สึก หมายถึง  นกัท่องเท่ียวไดรั้บการสอบสนองและเกิดความรู้สึก พึงพอใจ 
ในเชิงบวก หรือ ไม่พอใจ ในเชิงลบ อยา่งเช่น ชอบหรือไม่ชอบ ในบริการหรือสถานท่ีของ Hostel  

องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม หมายถึง  การกระท าท่ีตอบสนองต่อความรู้สึกและการรับรู้หลงัจากท่ีผู ้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้พกัหรือได้รับขอ้มูล และเกิดการตดัสินใจท่ีจะเขา้ใช้บริการ Hostel หรือกลบัมาใช้บริการ 
Hostel ต่อในคร้ังต่อไป 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ปัจจยัส่งเสริมการรับรู้ขอ้มูลของนกัท่องเท่ียววยัท างานใน
เขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร อยา่งการ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือผา่นส่ือออนไลน์ 
 องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ Hostel ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รับรู้และไดป้ระสบการณ์ท่ีดีจากการบริการของ Hostel และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
นกัท่องเท่ียวในการเลือกเขา้พกั หรือ ใชบ้ริการ Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา งานวิจยัเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 
 



ด้านตัวแปร 
 ตวัแปรตน้ ประกอบด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
ประสบการณ์การเดินทาง 
 แนวคิดทฤษฎีทศันคติ สามารถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ได ้3 ประการ คือ         องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม   

ตวัแปรตามคือสนประสมทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) การจดั
จ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (5) บุคลากร (People) (6) กระบวนการ (Process) (7) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) 
ขอบเขตด้านประชากร:ในการวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างาน ทั้งชายและ
หญิง อายรุะหวา่ง 23-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 โดยช่วงระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปีซ่ึงการขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษา ศึกษาและเก็บขอ้มูล
ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทศันคติ Schermerhorn (2000) ให้ความหมายไวว้่า ทศันคติคือ การวางแนวความคิดความรู้สึกให้
ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคน หรือต่อส่ิงของในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ และทศันคติสามาร ท่ี
จะรู้หรือตีความไดจ้ากส่ิงท่ีคนพูดออกมาอยา่งไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 

องค์ประกอบของทศันคติประกอบด้วยปัจจยัหลายประการท่ีมาประกอบกันเป็นองค์ประกอบของ
ทศันคติ Zimbardo and Ebbesen (1970) ไดแ้สดงแนวความคิดในการจดัแบ่งองคป์ระกอบของทศันคติ โดยแบ่ง
ออกมาเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านความรู้สึก องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือส่วนท่ีเป็นความเช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ ทัว่ไปท่ีเป็นความรู้หรือการรับรู้ท่ีไดม้าจากการผสมผสานกนัระหว่างประสบการณ์กบัขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่ผลลพัธ์ของทศันคติทางใดทางหน่ึงทั้งท่ีชอบและไม่ชอบหากบุคคลมีความรู้
หรือคิดวา่ส่ิงใดดีมกัจะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นแต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ส่ิงใดไม่ดีก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
สอดคลอ้งกบั Schiffman & Kanuk(1994)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความรู้(Knowledge) การรับรู้(Perception) และ
ความเช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบส่วน
แรก ซ่ึงก็คือความรู้ และการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการประสมประสานกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล จะก าหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจซ่ึงสะทอ้นความรู้



เฉพาะอยา่งของบุคคลและมีการประเมินเก่ียวกบัความคิด หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อ
ส่ิงหน่ึง คุณสมบติัของส่ิงหน่ึงหรือพฤติกรรมเฉพาะอยา่งจะน าไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง 

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนทั้งความชอบหรือไม่ชอบ 
ท่ีแสดงออกมานั้นเป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบั Schiffman & Kanuk(1994) กล่าววา่ 
ความรู้สึก (feelings) ของลูกค้าท่ีมีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่าง ลูกค้าเข้ามาซ้ือผลิตภัณฑ์ใน
ห้างสรรพสินคา้และรู้สึกประทบัใจ ก่อให้เกิดทศันคติท่ีดี มีแนวโน้มจะกลบัมาใช้บริการใหม่ อีกทั้งอาจจะ
ชกัชวนเพื่อนหรือคนรู้จกัใหม้าใชบ้ริการอีกดว้ย  

3. องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือแนวโน้มท่ีจะกระท าหรือแสดงออก
ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงหรือบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ความคิดและความรู้สึกจะเห็นได้
วา่การท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนัก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเขา้ใจมีความรู้สึกหรือมีแนวความคิด
แตกต่างกนันั้นเอง  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะ
น ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประ
สมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 
3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึง
รวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กฤดา ศรีสมวงศ์(2560)การศึกษาวิจยัเร่ือง “ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช ้บริการอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอจัฉริยะประเภท Smartphone ในต่างประเทศของ
ผูใ้ชบ้ริการ ชาวไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะทัว่ไปส่วนบุคคลท่ีมีต่อการให้ความส าคญั
กบัส่วน ประสมทางการตลาดของผูใ้ช้บริการท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
อจัฉริยะ ประเภท Smartphone และศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะทัว่ไปส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด 
และ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอจัฉริยะประเภท 
Smartphone การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากคนไทยท่ีเคยเดินทางไป



ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอจัฉริยะประเภท 
Smartphone ในต่างประเทศ จ านวน 400 คน  
 กฤตชานนท์ เวชพราหมณ์(2561) งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจ
ในการใชส่ื้อวดีิโอสตรีมม่ิง พฤติกรรมการใชส่ื้อวดีิโอสตรีมม่ิง ทศันคติท่ีมีต่อส่ือวิดีโอสตรีมม่ิงและการเสพติด
ส่ือวดีิโอสตรีมม่ิงของกลุ่มวยัเจเนอเรชัน่วาย 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในกลุ่มวยัเจเนอ
เรชัน่กบัแรงจูงใจในการใชส่ื้อวดีิโอสตรีมม่ิง พฤติกรรมการใชส่ื้อวดีิโอสตรีมม่ิง ทศันคติท่ีมีต่อส่ือวิดีโอสตรีม
ม่ิง ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้งานส่ือวิดีโอสตรีมม่ิง
มาแลว้อยา่งนอ้ย 3 เดือน จ านวน 400 คน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ 1. ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มวยัเจเนอเรชัน่
วายแตกต่างกนัจะมีแรงจูงใจในการใช้ส่ือวิดีโอสตรีมม่ิงแตกต่างกนัโดยเฉพาะลกัษณะประชากรดา้นระดบั
การศึกษาและรายไดต่้อเดือน 2. ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มวยัเจเนอเรชัน่วายแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ใช้ส่ือวิดีโอสตรีมม่ิงแตกต่างกันโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการใช้ส่ือวิดีโอสตรีมม่ิงต่อวนั 3. 
แรงจูงใจในการใชส่ื้อวิดีโอสตรีมม่ิงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส่ื้อวิดีโอสตรีมม่ิง 4) แรงจูงใจในการ
ใช้ส่ือวิดีโอสตรีมม่ิง พฤติกรรมการใช้ส่ือวิดีโอสตรีมม่ิง และทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ส่ือวิดีโอสตรีมม่ิงมี
ความสัมพนัธ์กบัการเสพติดส่ือวดีิโอสตรีมม่ิง 

โอบนิธิ วชิรานุวงศ (2561) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด(QR 
Code) พบวา่การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อการใช้งาน
จริง โดยมีทศันคติท่ีมีต่อการใชเ้ป็นตวัแปรส่งผา่นบางส่วนในความสัมพนัธ์ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อ
การใชง้าน ส่งผลเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัต่อการใช้งานจริง โดยมีทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านเป็นตวัแปรส่งผ่าน
แบบสมบูรณ์ในความสัมพนัธ์ 

จักรินทร์ สันติรัตนภัคดี ธนกร ลิ้มศรัณย์(2562) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบาย แบงคก้ิ์ง กรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จากผลการวิจยัพบวา่ การถดถอยพหุ แบบน าตวัแปรทั้งหมดเขา้สมการ พบวา่ ดา้นราคามิไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการโมบาย แบงคก้ิ์ง ดงันั้น แบบจ าลองเชิงเส้นท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ  
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการHostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ี
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของ Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
กรอบแนวความคิด 

 
 

ผลการวจัิย 
 งานวิจัยน้ีศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจเลือกเข้าพกั Hostel ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาของ
นกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบทศันคติต่อการเลือกพกั Hostel ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั และศึกษาอิทธิพลของการการตดัสินใจเลือกเขา้พกั Hostel 
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีต่อทัศนคติต่อการเลือกเข้าพกั Hostel ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ(quantitative research) ใน
ลกัษณะของการวิจยัแบบเชิงส ารวจ(Survey research) ซ้ึงใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติตามกระบวนการวิจยัดว้ยโปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
ของการวิจัย  ดัง น้ี  ปัจจัย ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเ ลือกเข้าพัก  Hostel ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และการตดัสินใจเลือกเขา้พกั 



hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการเลือกเขา้พกั Hostel 
ในจวัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จากผูต้อบแบบสอบถามเป็น
จ านวนทั้งหมด 400 แบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามคุณลกัษณะของประชากรศาสตร์ พบวา่นกัท่องเท่ียววยัท างานส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสดรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส าหรับทศันคติของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก โดยดา้นท่ีมี
คะแนนมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือดา้นพฤติกรรม รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึก และดา้นความรู้ ตามล าดบั ส าหรับ
การตัดสินใจเลือกเข้าพกั  Hostel ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเท่ียววยัท างาน  พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีการตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีล าดบัอิทธิผลต่อการตดัสินใจจากคะแนนมากท่ีสุด
โดยให้ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มากท่ีสุด และรองลงมาคือดา้นราคา (Price) ส่วน
ระดบัอิทธิพลของด้านช่องทางการเขา้ถึง (Place)และ ด้านบุคคล (People) ให้ความส าคญัในระดบัท่ีเท่ากัน 
รองลงมา ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นการบริการ (Product) ดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evident) ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการเลือกเขา้พกั 
Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ เพศท่ี
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเลือกเข้าพกั Hostel ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ส่วนด้าน อายุ 
สถานภาพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา มีทศันคติต่อการเลือกเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่
แตกต่างกนั นอกจากนั้นในงานวิจยัน้ียงัทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการด้าน
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียววยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการเขา้พกั Hostel ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 

1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการเขา้
พกั Hostel ท่ี แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

Independent 
Sample T-Test 

2. อายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการ
เลือกเขา้พกั Hostel ท่ีต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

One-Way ANOVA 



3. สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อ
การเลือกเขา้พกั Hostel ท่ีต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

One-Way ANOVA 

4. รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อการเลือกเขา้พกั Hostel ท่ี
ต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

One-Way ANOVA 

5. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อการเลือกเขา้พกั Hostel ท่ี
ต่างกนั 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

One-Way ANOVA 

 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้พกั Hostel ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 

1. ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้
พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

Multiple Regression 
Analysis 

 
การอภิปรายผล 

 
 จากการศึกษาเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจเลือกเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของ
นกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาทศันคติและการตดัสินใจเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียววยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษา
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย 15,001 – 30,000 บาท จึงอธิบายไดว้า่เพศชายเป็นเพศท่ีชอบการผจญภยั และชอบความ
ทา้ทาย สามารถดูแลและปกป้องตนเองไดม้ากกวา่จึงกลา้ท่ีจะเดินทางคนเดียวมากกวา่เพศหญิง เน่ืองจาก Hostel 
เป็นท่ีพกัแบบหอ้งนอนรวมและใชพ้ื้นท่ีส่วนกลางร่วมกนัความเป็นส่วนตวันอ้ย จึงท าใหก้ารเลือกเขา้พกัของ
เพศชายมีทศันคติท่ีดีกวา่ และดว้ยปัจจยัทางดา้นรายได ้การศึกษา และสถานภาพ อธิบายไดว้า่ช่วงวยักลางคน
นั้นมีประสบการณ์การจดัการดา้นการเงิน ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะใชเ้งินจบัจ่ายซ้ือประสบการณ์ชีวติใหก้บัตนเอง
ได ้ประกอบกบัสถานภาพ โสด ท่ียงัไม่ตอ้งรับผิดชอบหรือสร้างครอบครัวท าใหส้ามารถท่ีจะมีเวลาเดินทาง



ท่องเท่ียวได ้ซ่ึงเพศหญิงอาจจะมองวา่การเดินทางและเขา้พกั Hostel เพียงล าพงัอาจจะดูน่ากลวัจนเกินไป และ
อาจจะช่วยเหลือตนเองหรือปกป้องตนเองไดไ้ม่ดีเท่าเพศชาย จึงสามารถอธิบายไดว้า่เพศท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยั
ดา้นทศันคติและการตดัสินใจเลือกเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีแตกต่างกนั 

2. จากผลการวจิยัทศันคติและการตดัสินใจเลือกพกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของ
นกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ องคป์ระกอบของทศันคติต่อนกัท่องเท่ียววยัท างานท่ีเลือก
เขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น ประกอบดว้ยกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (2) 
ดา้นความรู้สึก และ (3) ดา้นพฤติกรรม อาจไม่ไดส้อดคลอ้งไปในทิศทางเด่ียวกนัเสมอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี
เป็นขอ้จ ากดัอยูห่ลายประการ เช่น การส่งเสริมการตลาดของ Hostel ความสะดวก สถานท่ี ราคา ซ่ึงปัจจยัดา้น
พฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลทางบวกต่อนกัท่องเท่ียววยัท างานท่ีนิยมเขา้พกั 
Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามกัจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนท่ีมีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีใกลเ้คียงกนั 
อยา่งใชเ้วลาวา่งเสาร์-อาทิตย ์ออกเท่ียวต่างจงัหวดั ชอบโบราณสถาน หรือ กิจกรรมการข่ีจกัรยาน หรือชอบการ
พบปะผูค้นใหม่ๆ  ทศันคติเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ อาจจะมาก
หรือนอ้ยก็ไดแ้สดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดทฤษฎีของ Zimbardo and Ebbesen 
(1970)  กล่าววา่ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆซ่ึงมีผล
แตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนทั้งความชอบหรือไม่ชอบ ท่ีแสดงออกมานั้นเป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยมของ
แต่ละบุคคลซ่ึงปัจจยัน้ีส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 3. องคป์ระกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้พกั Hostel ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาของนกัท่องเท่ียวนั้น นกัท่องเท่ียวอาจรับรู้วา่ Hostel เป็นท่ีพกัรวม ราคาถูก และ ส่วนใหญ่
ต่างชาติชอบมาพกั โดยทัว่ไปแลว้ Hostel จะมีมากตามหวัเมืองใหญ่หรือจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว อยา่ง
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวท่ีชอบเดินทางท่องเท่ียวและก็ใช่บริการของ Hostel มา
ก่อนจะรู้วา่โดยปกติ การให้บริการของ Hostel เป็นอยา่งไรและใหบ้ริการอยา่งไรบา้ง โดยทัว่ไป Hostel เป็น
ธุรกิจท่ีพกัขนาดเล็ก ดงันั้นการท าส่ือประชาสัมพนัธ์นั้นก็จะมีเพียง FB หรือ มี Website เป็นของตนเอง ดงันั้น
การโฆษณาท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดคือ word of mouth เพราะฉะนั้นการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั Hostel ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จึงข้ึนอยูก่บัลูกคา้ท่ีเคยเขา้มาพกัก่อนแลว้เป็นหลกั ส่วนความรู้ความเขา้ใจวา่  Hostel คือท่ีพกั
แบบนั้นนั้น โดยพื้นฐานนกัท่องเท่ียวก็พอจะทราบอยูบ่า้งแลว้โดยพื้นฐาน  ดงันั้นองคป์ระกอบทางดา้นความรู้
ความเขา้ใจจึงถือไดว้า่เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของทศันคติและส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ความรู้สึกของบุคคลอาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนัทั้งในทางบวกและทางลบซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และ
การเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อแนวโนม้การเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Schiffman & 



Kanuk(1994)ไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกกรรมไว ้ความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 

4. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ของนกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
ดว้ยพื้นฐานของเพศชายมีชอบความทา้ทาย ชอบความแปลกใหม่ในชีวติ ชอบพบเจออะไรใหม่ๆและกลา้ภจญ
ภยั ดงันั้นการตดัสินใจเขา้พกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของเพศชายจึงอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่เพศหญิง 
เพราะดว้ยเพศชายชอบการอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ท ากิจกรรมร่วมกนั ดงันั้นเม่ือตอ้งมีกิจกรรมท าอะไรร่วมกนั
กบัผูอ่ื้น นกัท่องเท่ียวเพศชายจึงใหค้วามส าคญัดา้นกระบวนการวา่ เม่ือเลือกเขา้พกั Hostel สามารถจดัการส่ิง
ต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นแบบแผน และมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ ในดา้นของการ
บริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการท างานท่ีชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานของ 
Hostel ทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและราบร่ืน
สอดคลอ้งกบัท่ี กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557, น. 33) ไดก้ล่าวไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยัเร่ืองทศันคติและการตดัสินใจเลือกพกั Hostel ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของ
นกัท่องเท่ียววยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1.การวจิยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวไทยวยัท างานอาศยัอยูเ่ฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้นและยงัเป็นนกัท่องเท่ียวเฉพราะกลุ่มคือวยัท างาน จึงควรท่ีจะขยายขอบเขตใหเ้ป็น
นกัท่องเท่ียวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพื่อท่ีจะน าผลวจิยั ก็มาพฒันาต่อยอดวางกลยทุธทางการตลาดต่อไป
ได ้ 

 
เอกสารอ้างองิ 
 กฤดา ศรีสมวงศ(์2560) การศึกษาวจิยัเร่ือง “ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช ้บริการอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอจัฉริยะประเภท Smartphone ในต่างประเทศของ
ผูใ้ชบ้ริการ ชาวไทย” 
 โอบนิธิ วชิรานุวงศ (2561) ไดศึ้กษาการยอมรับเทคโนโลยกีารช าระเงินผา่นระบบคิวอาร์โคด้(QR 
Code) 
 จกัรินทร์ สันติรัตนภคัดี ธนกร ล้ิมศรัณย(์2562) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบาย แบงคก้ิ์ง 



 พชัรวลยั ชยัวรรณเสถียร(2563) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจใชแ้อพลิเคชัน่ฟู้ดแพนดา้ของบุคลากร
หน่วยงานราชการในอ าเภอเชียงใหม่ วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 พงศธร พึ่งเนตร์(2557) ภาพลกัษณ์การบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล   
เอกชน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร การคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 วลยัลกัษณ์ สุขจัน่(2560) ความเป็นส่วนตวัในโฮสเทลกรณีศึกษาโฮสเทลราคาประหยดัยา่นถนน 
 Egle Petrauskaite(2014) Effect of Brand image on consumer purchase behavior international footwear 
Market comparison. Aalborg University, Malaysia.   
 Eline Schuuring(2018) The attitude-behavior relationship of green consumer behavior: The influence 
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