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การศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ ก ารเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก เป็ นข้อมูลส่ งเสริ มในการตัดสิ นใจสาหรับการทาธุ รกิจห้องพัก และเพื่อ
สนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการของผูเ้ ช่ าห้องพักในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่า
ความน่ าเชื่ อถื อ 0.940 เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ลกับกลุ่ มตัวอย่าง จานวน400 คน
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิ ติ คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติ t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.50 มีอายุ19 – 24ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 68.75สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ97.75ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 95.25
อาชีพนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ69.75และมีรายได้ต่อเดือน10,001 – 15,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.75
ส่ วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที่
ด้า นราคา ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นกระบวนการ และด้า นบุ ค ลากรมี ค วามส าคัญ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจในการเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสาคัญ
ต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ประเด็นย่อย ความคงทนของหอพัก มีความสาคัญมากเป็ นอันดับ
แรก ด้านราคาประเด็นย่อย ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน มีความสาคัญมากเป็ นอันดับแรก ด้านสถานที่
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ประเด็นย่อย ทาเลที่ต้ งั ของหอพักใกล้สถานศึกษา / ที่ทางาน มีความสาคัญมากเป็ นอันดับแรก ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดประเด็นย่อย แผ่นพับโฆษณา หอพักและการมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษมี
ความสาคัญมากเป็ นอันดับแรก ด้านบุคลากรประเด็นย่อยพนักงานที่ให้บริ การมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายเรี ยบร้อย เหมาะสมมีความสาคัญมากเป็ นอันดับแรกด้านกระบวนการ ประเด็นย่อย ระบบ
การรักษาความปลอดภัยของหอพัก เช่น ระบบคียก์ าร์ ด กล้องวงจรปิ ด มีความสาคัญมากเป็ นอันดับ
แรก และด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ประเด็ น ย่อย ป้ า ยหอพัก มี ค วามโดดเด่ น สั ง เกตเห็ น ง่ า ย มี
ความสาคัญมากเป็ นอันดับแรก
ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ และรายได้ต่อเดื อนมี ผลต่อการให้ความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the marketing’s mix for decision to use service
dormitory, for data support to decide on investment in dormitory business and for customer
responsiveness about product, price, place, promotion, people, physical evidence and process.
The questionnaire is used in research, having reliability of 0.940 and the samples are 400.
The statistical method were frequented, percentage, average, standard deviation, t-test and
One-Way Analysis of Variance (ANOVA)
The results showed that the majority respondents were female (50.50 percent), aged
between 19 – 24 year old (68.75 percent), Single (97.75 percent), undergraduate degree (95.25
percent), university student (69.75 percent) and have income between 10,001 and 15,000
Baht/month (53.75 percent).
The overall, marketing’s mix had opinion high level. Since, product, place, price,
physical evidence, process and people are high. While promotion is intermediate.
First, Product factor regarding dormitory durability was most important, Second, Price
factor regarding rental payment per mount was most important, Third, Place factor regarding the
location nearly university / office was most important, Fourth, Promotion factor regarding
brochures and discount was most important, Fifth, People factor regarding personality and dress
up appropriately was most important, Sixth, Process factor regarding security was most important
(Keycard and CCTV), and Finally, Physical evidence factor regarding the outstanding sign was
most importance.

จ

Personal factors include gender and income per month affect the important of
marketing’s mix. With the decision to use the service of the dormitory in Tambon Chang Puek,
Muang District, Chiang Mai Province. The difference was statistically significant at the 0.05
level.
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กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. กรวีร์ ชัยอมรไพศาล ที่กรุ ณาสละเวลาให้คาแนะนา และตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ทาให้การค้นคว้าอิสระมีความสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์การประสานงานและการ
ดาเนินการด้านเอกสาร ให้ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิดา มารดา ที่ให้ชีวิต และให้โอกาสในการศึกษาแก่ผวู ้ ิจยั อีกทั้ง
ยังคอยส่ งเสริ มเป็ นกาลังใจที่ดีตลอดมา จนประสบความสาเร็ จในชีวติ
ขอขอบพระคุ ณบุคคลรอบข้าง ที่เป็ นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วยดี
มาตลอด คุณประโยชน์ใดๆ ของการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ หากจะพึงมีต่อผูส้ นใจแล้วขอมอบความดีน้ ี
แด่บิดา มารดา ผูท้ ี่ช่วยเหลือ ตลอดจนทุกกาลังใจที่ทาให้การค้นคว้าอิสระสาเร็ จได้ดว้ ยดี
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การดารงชี วิตของมนุ ษย์ในปั จจุบนั ย่อมมีปัจจัยสี่ เป็ นส่ วนประกอบที่ สาคัญคือ อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยูอ่ าศัย จากสภาพสังคมในปั จจุบนั การเพิ่มของจานวนประชากร
ในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการขาดแคลนที่อยูอ่ าศัย ก่อให้เกิดปั ญหา
ที่อยูแ่ ออัด เกิดความเสื่ อมโทรมในสังคม ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ จะนาไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ปั ญหา
เกี่ยวกับวัยรุ่ น ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขอนามัย ปัญหาอาชญากรรม และอื่นๆ อีกมากมาย (วรากรณ์ สี ฮวบ
, 2552)
เนื่ องด้วยจังหวัดเชี ยงใหม่ต้ งั อยู่ในเขตภาคเหนื อ ที่มีความเจริ ญในด้านต่างๆ เป็ นอย่าง
มาก ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่สาคัญต่างๆ ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ และสถานศึกษา ซึ่ งถือว่าเป็ นอีก
จัง หวัดหนึ่ งที่ ให้ค วามส าคัญในด้านการศึ ก ษา จึ ง ทาให้มี สถานศึ กษาก่ อตั้ง ขึ้ นมากมาย รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่ามีจานวน 14 แห่ ง ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและ
เอกชน ด้วยเหตุน้ ี การขยายตัวในทุกๆ ด้าน ทาให้เราเห็นว่าในแต่ละปี จะมีนกั ศึกษาเข้ามาศึกษาทั้ง
จากต่างจังหวัด และบริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งในจานวนดังกล่าวส่ วนหนึ่ งมีที่พกั อาศัยเป็ นของตัวเอง แต่
ยังมีอีกจานวนมากที่ไร้ ที่พกั พิงแน่ นอน และบุคคลกลุ่มนี้ มีความจาเป็ นต้องการที่อยู่อาศัยเป็ นการ
ชัว่ คราว ซึ่ งความต้องการนี้ ทาให้มีคนสนใจประกอบธุ รกิ จห้องพักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในย่าน
ใกล้สถานศึกษาหรื อแหล่งชุ มชน อาจเนื่ องมาจากการย้ายถิ่นของคนที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดเข้ามา
พักอาศัยเพื่อให้สามารถเดินทางมาศึกษาได้สะดวก รวมทั้งปั ญหาเรื่ องของการจราจรที่ติดขัดทาให้
บุ ค คลที่ มี ที่ พ กั อยู่ไ กลจากสถานศึ ก ษาต้องหัน มาอาศัย ห้องเช่ า มากขึ้ น ดัง นั้นที่ อ ยู่อาศัย ให้เช่ า
ประเภทต่าง ๆ จึงเกิ ดขึ้ นมากมายไม่ว่าเป็ น หอพัก บ้านเช่ า อพาร์ ทเม้นท์ แมนชัน่ จึ งเกิ ดขึ้นเพื่อ
สนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการเป็ นจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี (ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล, 2556)
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ปั จจุ บ นั ส านัก งานสถิ ติ แห่ ง ชาติ ส ารวจและรวบรวมข้อมู ล จานวนเคหะและจานวน
ประชากร โดยพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 มีจานวนเคหะเพิ่มจาก
881,632 หลังเป็ น 907,102 หลัง และมีจานวนประชากรเพิ่มจาก 1,912,528 คน เป็ น 1,963,831 คน
ตามลาดับ (12 มีนาคม 2560)
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักของผูเ้ ช่านั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการเช่นอัตราค่าเช่า ผู ้
แนะนาลักษณะของหอพักสถานที่ต้ งั ของห้องพักตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆนอกจากนั้น
ผูม้ าเช่ า ห้องพักยัง ให้ค วามส าคัญในเรื่ องของการให้บริ ก ารของห้องพัก อี ก ด้วยซึ่ งปั จจัย ต่ า งๆ
เหล่านี้มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักของผูเ้ ช่าทั้งสิ้ น (สุ นิศาตรี ธนพัฒน์ และประสพชัย พสุ นนท์,
2558)
เนื่ อ งจากทางห้ อ งพัก ต่ า งๆได้มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน กัน ทั้ง ในด้ า นของราคา ความ
สะดวกสบาย การประหยัดเวลาในการเดินทาง สภาพแวดล้อม อีกทั้งการรักษาความปลอดภัยจาก
ห้องพัก เป็ นต้น โดยในแต่ละปี จะมี จานวน ผูเ้ ช่ าผลัดเปลี่ ย น เข้า -ออก อยู่ตลอด สภาพปั ญหาที่
เกิดขึ้นดังกล่าวทาให้หอ้ งพักที่เกิดขึ้นมาก่อนได้มีการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดและได้คิดกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่าง ให้กบั ห้องพัก เพื่อทาให้ผูเ้ ช่ าห้องพัก เกิดความสนใจที่จะเข้าพัก และจาก
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอยู่บ่อยครั้ ง เช่ น การฆาตกรรมอาชญากรรมทั้ง ในตัวเมื องและต่ างอาเภอใน
จังหวัดเชียงใหม่ จึงทาให้หอ้ งพักแต่ละแห่งตระหนักถึงความปลอดภัยของ ผูเ้ ช่าห้องพักเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดด้านการเลือกใช้
บริ ก ารเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผื อก อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่ เนื่ องจากในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีจานวนหอพักทั้งสิ้ น 128 แห่ ง ซึ่ งมีจานวนมากกว่า หอพัก
ในเขตตาบลอื่น ๆโดยผลที่ได้รับจากการวิจยั ช่ วยเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเช่ า
ห้องพักตลอดจนทราบถึงสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ ช่ าห้องพักเพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ปรั บกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าสู่ การแข่งขันทางการตลาดอี กทั้งยังเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ธุ รกิจห้องพักให้อยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเช่ าห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการมีแนวทางในการประกอบธุ รกิจและปรับปรุ งส่ วน
ประสมทางการตลาดให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู ้บ ริ โภคหรื อผู ้เ ช่ า อี ก ทั้ ง ยัง ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งได้
2. เพื่อเป็ นการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจห้องพักให้สามารถนา
ข้อมู ล ที่ ส รุ ป ไปก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดไปใช้ใ นปรั บ ปรุ งและพัฒนาห้องพัก ให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผูท้ ี่สนใจดาเนิ นธุ รกิ จห้องพักสามารถนาข้อมูลเบื้องต้นนี้
ไปใช้เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการนาไปใช้ปรับปรุ งธุ รกิจห้องพักต่อไปในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การเช่ า ห้องพัก ในเขต
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ที่ใช้การศึกษาและเก็บข้อมูลของงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 128 แห่ ง (สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
จังหวัดเชียงใหม่, 2558)
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูเ้ ช่ าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ สุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากจานวนผูเ้ ช่าห้องพักในเขต
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรสาหรับกรณี ที่ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่ นอน (ศิริพร วงษ์นคริ นทร์ , 2554 : 10)โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenient Sampling)จากผูเ้ ช่าห้องพัก
ขอบเขตด้ านเนื้อหาทีศ่ ึกษา
การศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ ก ารเช่ า ห้ องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาโดยใช้แบบสอบสารวจ ซึ่ ง ประกอบด้วย
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ส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)คือ ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ขอบเขตด้ านตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 รายได้ต่อเดื อน
1.4 อาชี พ
1.5 ระดับการศึกษา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน คือ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้า นสถานที่ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค คล ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ และด้า น
กระบวนการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปั จจั ยทางการตลาดหมายถึ ง ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่อผูเ้ ช่ าห้องพัก
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ รู ปแบบต่าง ๆ ของห้องพักที่ให้บริ การกับผูเ้ ช่า
2. ราคา (Price) ได้แก่ ราคาที่ ใ ห้เช่ าพักรายเดื อน เงิ นค่ าล่ วงหน้า ค่ าประกันความ
เสี ยหาย เป็ นต้น
3. สถานที่ (Place) ได้แก่ ห้องพักให้เช่าอยูใ่ กล้แหล่งชุ มชน ใกล้แหล่งสถาบัน และมีที่
จอดรถ สะดวกปลอดภัย เป็ นต้น
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ได้แก่ การลงโฆษณาตามหนังสื อพิมพ์ การติด
ป้ ายตามสถานที่ต่าง ๆ
5. บุคลากร (People) ได้แก่ พนักงานมีความรู ้ พูดจาไพเราะ สุ ภาพอ่อนน้อม และเป็ น
กันเอง
6. กระบวนการบริ การ (Process) ได้แก่ การอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกๆด้าน
เช่น การซ่อมแซมสิ่ งของต่าง ๆ ภายในห้องพักที่ชารุ ด เป็ นต้น
7. การสร้ า งและการน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) ได้แก่ การเอาใจใส่ ดูแลผูเ้ ช่าเสมือนญาติพี่นอ้ งให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ แก่ผเู ้ ช่า

5

ผู้เช่ า หมายถึ ง ผูเ้ ช่ า ต้องชาระค่ า เช่ า ให้แก่ เจ้าของที่ อยู่น้ ันๆ เพราะถื อว่า เป็ นลู กหนี้ มี
หน้าที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนจากประโยชน์ที่ได้รับจากการเช่า ซึ่ งจะมีการตกลงเวลาการชาระหนี้ ไว้
ในแต่ละคราว โดยปกติมกั จ่ายเป็ นรายเดื อน นอกจากนี้ ผเู ้ ช่าต้องรักษาสภาพของที่อยูใ่ ห้เรี ยบร้ อย
ตามสภาพที่ได้รับมอบมาและต้องส่ งคืนในสภาพเดิม หรื อซ่อมแซมให้เรี ยบร้อยหากชารุ ด
ห้ องพัก หมายถึง ที่พกั อาศัยชัว่ คราวสาหรับผูท้ ี่กาลังศึกษาและกาลังทางาน อยูใ่ นจังหวัด
เชียงใหม่
สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุ คคลในการเลื อกใช้บริ การเช่ าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงใหม่ที่แตกต่ างกัน มีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การของผูเ้ ช่ า
ห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานข้อ 1 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารเช่ า ห้ อ งพัก ในเขตต าบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีเพศแตกต่ างกันมีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่ างกัน
สมมติฐานข้อ 2 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ การเช่ า ห้ อ งพัก ในเขตต าบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีอายุแตกต่ างกันมีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่ างกัน
สมมติฐานข้อ 3 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารเช่ า ห้ อ งพัก ในเขตต าบล
ช้า งเผือก อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีระดับ การศึ กษาแตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อส่ วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
แตกต่ างกัน
สมมติฐานข้อ 4 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารเช่ า ห้ อ งพัก ในเขตต าบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีอาชี พแตกต่ างกันมีผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่ างกัน
สมมติฐานข้อ 5 : ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารเช่ า ห้ อ งพัก ในเขตต าบล
ช้า งเผือก อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งใหม่ ที่มีรายได้ ต่ อเดื อนแตกต่ า งกัน มี ผลต่ อส่ วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
แตกต่ างกัน

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ในงานวิจยั เรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขต
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวคิด และประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุ มเนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ โดยลาดับหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ธุ รกิ จที่ให้บริ การจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixหรื อ 7P’s) หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุ มได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อความพึงพอใจแก่ ลูกค้า กลุ่ มเป้ าหมาย
ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541 : 32-33) แนวคิดการตลาดของฟิ ลลิปคอทเลอร์
(Philip Kotler)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่นามาขายโดยธุ รกิจเพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่นามาขายจะประกอบด้วยสิ นค้าบริ การ ความคิด สถานที่ บริ ษทั หรื อคน และ
สิ่ งนัน่ ต้องมีประโยชน์ มีคุณค่าในความคิดของลูกค้าจึงจะสามารถจาหน่ายได้ การกาหนดกลยุทธ์
ของผลิตภัณฑ์จะต้องคานึ งถึงปั จจัยต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 2) การแข่งขันที่แตกต่างกัน
3) การพิจารณาองค์ประกอบของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น รู ปลักษณะ ประโยชน์ คุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ ตรา
สิ นค้า ฯลฯ 4) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อคุณค่า
ในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย และแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ และมีการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน 6) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนผสมผลิตภัณฑ์
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2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะมีแนวคิดใน
คุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์เปรี ยบเทียบกับราคา ถ้าผลิ ตภัณฑ์มีค่ากว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผู ้
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึ งถึง 1) คุณค่าที่รับรู ้ในสายตาลูกค้าซึ่ งต้องพิจารณาว่าการยอมรับ
ของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั 2) มีตน้ ทุนและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3) การ
แข่งขัน 4) ปัจจัยอื่น ๆ
3. สถานที่ (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม
ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การขององค์กรไปยังตลาด การจัดจาหน่ายประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง เส้นทางที่ผลิ ตภัณฑ์และกรรมสิ ทธิ์ ผลิ ตภัณฑ์
ถูกเปลี่ยนไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจาหน่าย จึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค
3.2 การสนับ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
เคลื่อนย้ายตัวสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว 4P’s ก็เพียงพอแล้วสาหรับธุ รกิ จผลิ ต
สิ นค้าแต่ในธุ รกิ จบริ การกลับมี ความต้องการในส่ วนประกอบมากขึ้ น ดังนั้น บูมส์ และบิทเนอร์
(Booms and Bitner)จึงได้แนะนาให้ใช้อีก 3P’s คือ People, Physical Evidence และ Process
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นวิธีติดต่อสื่ อสารทางด้านข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อ
กับผูข้ าย เพื่อสร้างทัศนคติและการซื้ อ การสื่ อสารจะมีเครื่ องมือหลายประการ ซึ่ งอาจจะใช้ได้หลาย
เครื่ องมือ ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารแบบประสมประสานกัน โดยจะต้องมองถึงความ
สมเหตุสมผลกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน เครื่ องมือส่ งเสริ มที่สาคัญ
คือ
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการเสนอขายเรื่ องราวเกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ของ
องค์กร และ (หรื อ) ผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อเรื่ องของการจ่ายเงิน โดยสนับสนุ นรายการกลยุทธ์ที่
ใช้โฆษณาสัมพันธ์กบั 1) กลยุทธ์ในสิ่ งที่สร้างสรรค์งานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา 2) กลยุทธ์
สื่ อ
4.2 การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นกิ จกรรมการเสนอข่าวสารและ
แรงจูงใจตลาดโดยใช้บุคลากร งานในข้อนี้ จะเกี่ยวข้องกับ 1) กลยุทธ์ที่ใช้พนักงานขาย 2) วิธีการ
จัดการหน่วยขาย
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึ ง การส่ งเสริ มสิ่ งที่ไม่ใช่ งาน
โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย แบ่งได้ 3 รู ปแบบ คือ 1) การกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค 2) การกระตุน้ คนกลาง
3) การกระตุน้ พนักงานขาย
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4.4 การให้ข่ า วที่ เกี่ ย วข้องกับสิ นค้า และบริ ก ารที่ ไ ม่ จาเป็ นต้องจ่ า ยเงิ น ส่ วนการ
ประชาสัมพันธ์ คือ การพยายามวางแผนโดยบริ ษทั หนึ่ ง เป็ นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิ ด
กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และให้ข่าวสามารถเป็ นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่ อ ตรง (Online
Marketing) คือเป็ นการติดต่อสื่ อสารส่ วนตัว ระหว่าง นักการตลาด และกลุ่มเป้ าหมาย โดยนักการ
ตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคได้ประกอบด้วย 1) การขายในรู ปแบบโทรทัศน์ 2)
การขายที่ใช้จดหมาย 3) การขายที่ใช้แคทตาล็อก4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ ง
สามารถจูงใจให้ลูกค้าได้มีส่วนร่ วมด้วย เช่น การสะสมแต้มแลกซื้ อสิ นค้า
5. บุคลากร (People)หรื อ พนักงาน (Employee) ซึ่ งมีการคัดเลือก (Selection) การให้
ความรู ้ (Training) วิธีการจูงใจ (Motivation) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความรู ้ มีทศั นคติที่ดี เพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้ มีความคิดริ เริ่ ม มี
ความเข้าใจที่จะแก้ไขปั ญหา และจะต้องทาให้เกิดค่านิยมแก่องค์กร
6. กระบวนการ (Process) เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริ การแก่ลูกค้า ให้เป็ นที่น่าประทับใจ
(Customer Satisfaction)
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)โดยการที่จะสร้างคุณภาพโดยรวม (Total
Quality Management: TQM) ตัวอย่างเช่น โรงแรมหรื อหอพัก ต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและ
การให้บริ การ เพื่อทาให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า (Customer –value Proposition) ไม่วา่ จะเป็ นด้านความ
สะอาด ความรวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
พิบูล ทีปะปาล (2545 : 44-47) กล่าวถึง แนวคิดทางการตลาด หมายถึง การสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้า จะต้องคานึงถึงส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรื อ 4P’s ใน
การตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ดังนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง การขายโดยธุ รกิ จที่ ท าให้เกิ ดความพอใจของลู ก ค้า โดยการ
ตอบสนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งประกอบด้วยสิ นค้า
บริ การ และความคิด ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่าในสายตาของลู กค้าจึงจะทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าในรู ปตัวเงิน อันเป็ นต้นทุนของลูกค้าในการที่จะเลือก
ซื้ อผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบกับมูลค่า กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู งกว่าหรื อเหมาะสมกับราคา
ลูกค้าก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
3. สถานที่ หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน และงานในการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าไปยังตลาด โดยสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็คือ สถาบันทางการ
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ตลาด ส่ วนกิ จกรรมในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า การเก็บรั กษา
สิ นค้าคงคลัง
4. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ระหว่างผู ้
ซื้ อกับผูข้ าย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขายโดยตรง
หรื อ ใช้ สื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การโฆษณา การขายโดยใช้พ นัก งานขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยตรง เช่น ทางโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต
สมชาย กิ จยรรยง (2543: 9-10) กล่ าวถึ งแนวคิ ดทางการตลาด หมายถึ ง การที่ องค์ก ร
จะต้องคานึ งถึ งความพึงพอใจของลูกค้าเพราะในปั จจุบนั และอนาคต ล้วนมีการแข่งขันและมีการ
สร้างกลยุทธ์การแข่งขันรู ปแบบต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากปั จจุบนั จะมีกลยุทธ์ตลาดที่แข่งขันกันด้วย
4P’s คือ
1. Product ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ สิ นค้า คุณภาพ คุณสมบัติ คุ ณประโยชน์ เทคโนโลยี อายุ
งาน ส่ วนประกอบ
2. Price ได้แก่ ราคา ราคาก็มีหลายราคา เช่น ราคาเงิ นสด ราคาส่ ง ราคาขาย ราคาตาม
ระยะเวลาการให้เครดิต หรื อราคาเงินผ่อน เป็ นต้น
3. Place ได้แก่ ช่ องทาง ลู่ ทางจาหน่ า ย หรื อทาเลในการทามาค้าขาย เช่ น การขาย
โดยตรง การขายผ่อนของร้านค้าต่าง ๆ
4. Promotion ได้แก่ การส่ งเสริ มสิ่ งที่ประกอบ เช่ น การโฆษณาและการลด แลก แจก
แถม เป็ นต้น
ธงชัย สันติวงษ์ (2538: 34-38) กล่าวถึ ง ส่ วนผสมทางการตลาด หมายถึง การผสมที่เข้า
กันได้อย่างดีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
และระบบการจัดจาหน่ าย ได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาหรั บการเข้าถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
ส่ วนผสมทางการตลาดแต่ละด้านมีความหมายและรายละเอียด ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการพัฒนาออกแบบและปรับปรุ งขึ้นมาให้ตรงกับตลาดและความ
ต้องการลูกค้า ความหมายของผลิตภัณฑ์น้ ี จะหมายถึง รู ปร่ างและแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งรวมไปถึง
บริ การที่ เกี่ ยวพันกับผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ ส่ วนส าคัญที่ สุ ดของเรื่ องผลิ ตภัณฑ์น้ ี คื อ การมุ่ งพยายาม
พัฒนาให้สิ่งที่สามารถทาให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องได้
สถานที่ หรื อ การไปให้ถึงเป้ าหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ดีหากไม่สามารถไปถึงทันเวลา
และในสถานที่ ที่ ซ่ ึ ง มี ค วามต้องการแล้วผลิ ตภัณ ฑ์น้ ัน ๆ ก็ จะไร้ ค วามหมาย ดัง นั้นในด้า ยของ
สถานที่จึงต้องมีการพิจารณาถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินค้าและบริ การควรจะถูกนาไปเสนอ
ขาย โดยปกติการเคลื่อนตัวของสิ นค้าและบริ การจะไม่ดาเนินไปได้ดว้ ยดีดว้ ยตัวเอง แต่จะขึ้นอยูก่ บั
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ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องอยู่ ทั้งจากสถาบันที่ทา
หน้า ที่ ค ้า ขาย (Institutions) และคนกลาง (Middlemen) หลายฝ่ ายด้วยกัน กว่า จะถึ ง มื อผู บ้ ริ โภค
สุ ดท้าย ทั้งสถาบันการค้าและคนกลางต่างเป็ นช่องทางการจัดจาหน่าย นักการตลาดต้องเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การส่ งเสริ มการตลาด หรื อการแจ้งบอกกล่าวและการขายความคิดความเข้าใจให้ลูกค้ารู ้
ถึงการส่ งเสริ มการจาหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับสื่ อความ (Communicate) ให้ถึง
ตลาดเป้ าหมายให้ได้ทราบถึ งผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการว่าได้มีจาหน่ าย ณ ที่ ใด ณ ระดับราคาใด การ
ส่ งเสริ มการจาหน่ายจะประกอบด้วยการขายโดยพนักงานขาย การขายโดยทัว่ ไป และการส่ งเสริ ม
การขาย ซึ่ งผูบ้ ริ หารการตลาดจะต้องพิ จารณาเลื อกใช้วิธีต่าง ๆ เหล่านี้ ประกอบเข้าด้วยกันให้เป็ น
การส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ สุ ด ส าหรั บ การขายโดยพนัก งานขาย จะหมายถึ ง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแบบตัวต่อตัว ระหว่างผูข้ ายและลู กค้า แต่การขายแบบทัว่ ไปนั้น
กลับจะเป็ นวิธีที่ออกแบบสาหรับการสื่ อความกับลูกค้าจานวนมาก ๆ พร้อมกัน ซึ่ งหากพิจารณาดู
จะเห็นว่าการขายโดยพนักงานจะมีความสาคัญที่สุดในส่ วนผสมทางการตลาดทั้งปวงเพราะตามวิธี
นี้ พนักงานขายจะคล่องตัว โดยสามารถปรับส่ วนผสมทางการตลาดของบริ ษทั ทาให้สอดคล้องกับ
ลูกค้าแต่ละคนได้อย่างดี แต่ตน้ ทุนการขายก็มกั จะสู งตาม จึงมักจะต้องใช้เฉพาะกรณี สาคัญหรื อใช้
เฉพาะเป็ นส่ วนเสริ มหรื อเพิ่มเติมหลังจากที่ได้มีการใช้วิธีการขายแบบทัว่ ไปและการส่ งเสริ มการ
ขายแล้ว วิธีการโฆษณานับว่าเป็ นวิธีการขายแบบทัว่ ไปที่สาคัญที่สุด แต่การส่ งเสริ มการขายเป็ น
เครื่ องมือที่พยายามใช้เสริ มหรื อสนับสนุ นการขายที่ใช้พนักงานและการขายแบบทัว่ ไปในเรื่ องการ
ส่ งเสริ มการขายนี้ มกั จะเป็ นหน้าที่ของบุคคลสาคัญ คือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายโฆษณา ผูจ้ ดั การขาย ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายส่ ง เสริ ม การจัด จ าหน่ า ย และโดยเฉพาะจะเป็ นงานส าคัญ ของนัก บริ ห ารการตลาดที่ ต้อ ง
ตัดสิ นใจกาหนดนโยบายส่ งเสริ มการจาหน่ายเพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ
ราคาที่ตอ้ งมีการกาหนดให้ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่ องราคานี้ จะเป็ นใจกลางของส่ วนผสม
การตลาดทั้งหมด และเป็ นตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นมาได้ในการกาหนดราคา
นี้จะต้องมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการแข่งขันในตลาดเป้ าหมาย และปฏิกิริยาของลูกค้าต่อราคา
ที่แตกต่าง วิธีการที่เกี่ ยวข้องในการกาหนดส่ วนเพิ่มส่ วนลดและเงื่ อนไขการขายจะต้องพิจารณา
กาหนดให้ถูกต้อง หากลูกค้าไม่ยอมรับในเรื่ องราคาเมื่อใด ปั ญหาก็จะเกิดขึ้นโดยแผนงานต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้แล้วจะเสี ย หายหมดไปใช้ป ฏิ บ ตั ิ ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง แม้ว่า ราคาจะเป็ นส่ วนเดี ย วของส่ วนผสม
การตลาดก็ตาม แต่ก็เป็ นส่ วนสาคัญที่ลูกค้าจะจ่ายออกมาเมื่อเขาได้พอใจในส่ วนผสมการตลาดของ
บริ ษทั แล้ว ราคาจึงเป็ นส่ วนตัดสิ นใจที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารการตลาดต้องตัดสิ นใจเป็ นพิเศษ
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จากผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แนวคิดส่ วนประสมการตลาด 4P’s
ผู้วจิ ัย
พิบูล ทีปะปาล (2545)

สมชาติ กิจยรรยง
(2543)
ธงชัย สันติวงษ์ (2538)

แนวคิด
ได้ให้แนวคิ ดเรื่ องการตลาด โดยการสร้ างความพอใจให้กบั ลู กค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการและพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ของลู ก ค้า โดยใช้
ส่ วนผสมการตลาด 4P’s
ได้ใ ห้แ นวคิ ด เรื่ อ งของการตลาด โดยค านึ ง ถึ ง ความพอใจของลู ก ค้า
เพราะปั จจุบนั มีการแข่งขันเกิดขึ้น มีการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันรู ปแบบ
ต่าง ๆ จึงใช้กลยุทธ์การตลาด 4P’s
ได้ ใ ห้ ค วามหมายแนวคิ ด ส่ ว นผสมการตลาด ซึ่ งจะเน้ น เรื่ องการ
ผสมผสานให้เข้ากันของการกาหนดราคา การส่ งเสริ มการขาย ระบบการ
จัดจาหน่ าย โดยใช้ส่วนประสมการตลาดมาช่ วยในการดาเนิ นงาน มา
ปรับใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จากตารางที่ 2.1 สรุ ปได้วา่ แนวคิดของทั้ง 3 คน ได้ให้ความสาคัญในการใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด 4P’s เช่นเดี ยวกัน เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า โดยจะมีกลยุทธ์ในรู ปแบบ
ต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
สุ นนั ท์ บุญวโรดม (2543 : 22) กล่าวว่า “การบริ การ” หมายถึง กิจกรรมหนึ่ งหรื อชุ ดของ
กิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลหรื ออุปกรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่ งทาให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
กรอนรู ส์ (Gronroos อ้างถึงใน สุ นนั ท์ บุญวโรดม, 2543 : 22) ขยายความคาว่า บริ การ
หมายถึ ง กิ จกรรมหนึ่ งหรื อ กิ จกรรมหลายอย่างที่มีลกั ษณะไม่มาก จับต้องไม่ได้ซ่ ึ งโดยทัว่ ไปไม่
จาเป็ นต้องทุ กกรณี ที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างลู กค้ากับพนักงานบริ การหรื อลู กค้ากับ
บริ ษทั ผลิ ตสิ นค้า หรื อลู กค้ากับระบบของการให้บริ การที่ ได้จดั ไว้เพื่อช่ วยผ่อนคลายปั ญหาของ
ลูกค้า
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สแตนตอน (Stanton อ้างถึงใน สุ นนั ท์ บุญวโรดม, 2543 : 23) ขยายความให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
ในความหมายที่วา่ การบริ การ หมายถึง กิจกรรมหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการให้เกิ ดความพึงพอใจ ด้านลักษณะเฉพาะตัวของมันเองที่จบั ต้องไม่ได้และไม่จาเป็ นต้อง
รวมอยูก่ บั การขายสิ นค้าหรื อบริ การใด การให้บริ การอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้หรื อไม่ใช้สินค้าที่มี
ตัวตนแต่ไม่ได้แสดงความเป็ นเจ้าของสิ นค้านั้น
คอทเลอร์ (Kotler,1994 : 464-468) กล่ า วว่า การบริ การ หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อ
ปฏิบตั ิการใด ๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งไม่สามารถนาเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้และไม่ได้ส่งผลของความเป็ นเจ้าของสิ่ งใด ทั้งนี้การกระทาดังกล่าวอาจจะรวมหรื อไม่รวมอยูก่ บั
สิ นค้าที่มีตวั ตนได้
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2541 : 116) กล่าวว่า งานบริ การ คือ งานที่ไม่มีตวั ตนสัมผัสไม่ได้
แต่สามารถสร้างความพอใจในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ในตลาดธุ รกิจได้
ลักษณะเฉพาะของงานบริการมีลกั ษณะเฉพาะ
1. ได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู ้สึกในทันที งานบริ การเป็ นงานให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผูร้ ับบริ การได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการ
ก็จะแสดงออกถึงความรู ้สึกที่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู ้สึกในทางที่
ไม่ดีต่อผูใ้ ห้บริ การและองค์กรที่ให้บริ การในทันทีเช่นกัน
2. ผลของการบริ การเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ ว งานบริ การเริ่ มต้นและ
ดาเนิ นการได้ในทุ กขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลางและในตอนท้าย เพราะไม่มีขอ้ จากัดว่าจะต้อง
ให้บริ การเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด
3. ผลของบริ การเชื่ อมโยงไปถึงคนและองค์กรงานบริ การสร้างความรู ้ในทันทีที่ได้รับ
บริ การจริ งสามารถแปรเปลี่ยนเป็ นผลจากการให้บริ การได้ท้ งั ในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปลผลจาก
การให้บริ การได้ท้ งั ในแง่ดีและไม่ดี
4. ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่ งอื่นก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริ การที่ผิดพลาด
บกพร่ องไม่สามารถจะเปลี่ ยนความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การให้กลับมาดี ได้ นอกจากเป็ นการลดความ
พอใจที่เกิดขึ้นได้นอ้ ยลง
5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล ได้อย่างมาก การบริ การสามารถจะสร้างความรู ้สึกชอบหรื อไม่
ชอบ ที่มีต่อผูใ้ ห้บริ การอย่างมากมายไม่มีขีดจากัดขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการให้บริ การที่มีมากน้อย
เพียงใดสาคัญมากน้อยเท่าใด
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6. สร้างภาพลักษณ์เป็ นเวลานาน การบริ การทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยูใ่ นความทรงจาของผู ้
บริ ก ารอยู่ตลอดไป แต่ เมื่ อมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขบริ ก ารให้ดีข้ ึ นมากแล้ว แต่ ภาพเก่ า ที่ ไ ม่ดีย งั คง
หลงเหลืออยูก่ ว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่อุปลักษณ์ได้ตอ้ งใช้เวลานั้นเป็ นสิ บๆ ปี
7. หากเกิดการบกพร่ องจะเห็นได้ชดั บริ การเป็ นสิ่ งที่ไว้ต่อการรับรู ้เมื่อมีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดไม่
สมบูรณ์หรื อขาดตกบกพร่ องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทนั ใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่ องบริ การ
ให้มาก
8. ต้องการคนเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างบริ การที่ดีบริ การจะดีหรื อไม่ดีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ ถ้าได้คนดีมีจิตสานักในการให้บริ การดีมีทศั นคติต่อการให้บริ การดีและได้รับ
การปลู กฝั งนิ สัยในการให้บริ การและฝึ กฝนตนเองมาดี ก็จะทาให้เกิ ดการบริ การที่เป็ นเลิศ ในทาง
กลับ กันถ้าได้ค นไม่ดีม าเป็ นผูท้ างานให้บริ การก็จะเท่า กับผิดพลาดตั้ง แต่ ตนแล้วจะหวัง ให้เกิ ด
บริ การที่ดีคงเป็ นไปได้ยาก
9. คนเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการสร้างและทาลายงานบริ การ บริ การที่ผิดพลาดบกพร่ อง
นาความเสี ยหายมากสู่ องค์กรจะพบว่าส่ วนใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่ อเสี ยงยก
ย่องว่าให้บริ การดี แต่พอเปลี่ ยนที่มีงานที่ให้บริ การก็มีเสี ยงสะท้อนว่าให้บริ การด้วยคุ ณภาพหรื อ
ให้บริ การไม่ดีดงั เดิมและอาจถึงขั้นทาให้เสี ยผูร้ ับบริ การเดิมไปก็ได้
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้วา่ การบริ การ คือ กิจกรรมหรื องานที่ไม่มีตวั ตนและ
สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งสิ นค้าเกี่ยวกับบริ การมีลกั ษณะที่
แตกต่างจากสิ นค้าทัว่ ไป คือการตัดสิ นใจซื้ อบริ การจะขึ้นอยูก่ บั ความไว้วางใจของลูกค้า เป็ นสิ นค้า
ที่ จบั ต้องไม่ ได้ การผลิ ตและการบริ โภคบริ ก ารจะเกิ ดขึ้ นในเวลาเดี ย วกันหรื อใกล้เคี ย งกัน ไม่
สามารถกาหนดได้แน่นอนเก็บรักษาสิ นค้าไว้ไม่ได้ และไม่สามารถแสดงความเป็ นเจ้าของ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักของ
นัก ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี การค้น คว้า อิ ส ระนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
ประกอบการตัดสิ นใจสาหรับการทาธุ รกิจหอพัก และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ช่าหอพัก
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ อ.ธัญบุรี
และ อ.คลองหลวง จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
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สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
Independent Samples t-test, One – Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 18-22 ปี มีรายได้ต่อเดือน
5,000 -10,000
บาท มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเขตภาคก ล าง แล ะ ส่ วนใ หญ่ ศึ ก ษ าอยู่ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศู นย์รังสิ ต) ในภาพรวมพบว่า นักศึ กษามี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับระดับ
ความสาคัญของปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าหอพักทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับความสาคัญปาน
กลาง มีความคิดเห็นในด้านราคาอยูใ่ นระดับความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์อยู่
ในระดับความสาคัญมาก ส่ วนด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับความสาคัญปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสาคัญของปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
เช่าหอพักขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอายุ รายได้ ภูมิลาเนา สถาบันการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สรัญญา สุ ขเพิม่ (2556) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการของนิ สิตต่อการบริ การด้านหอพักนิ สิต
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุ โลกการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของ
นิสิตต่อการบริ การด้านหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเปรี ยบเทียบความต้องการของนิ สิตต่อ
การบริ การด้านหอพักนิ สิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จาแนกตามเพศ และกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นิ สิตชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
ใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติป ระมวลผลข้อมู ล วิเคราะห์ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มเป็ นอิสระ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการศึ กษาพบว่านิ สิตมี ความต้องการต่อบริ ก ารด้านหอพักนิ สิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นิ สิตมีความต้องการด้านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้า นกายภาพ ด้านกิ จกรรมส่ วนด้า นบริ ก ารและสวัส ดิ ก ารมี ค วามต้องการน้อยที่ สุ ดผลการ
เปรี ยบเที ยบความต้องการของนิ สิตที่มีเพศ และกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความต้องการบริ การด้าน
หอพักนิสิตไม่แตกต่างกัน
สิ ทธิพงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อผูเ้ ช่ าในการเลือกหอพัก ในอาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผูเ้ ช่าในการเลือกหอพักใน
อาเภอฝางจังหวัดเชี ยงใหม่โดยมุ่งศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูพ้ กั อาศัยในหอพักพื้นที่อาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จานวน 217 รายโดยการสุ่ มตัวอย่าง
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แบบตามสะดวกใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมู ลนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนาประกอบด้วยความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ 21 - 30 ปี สถานภาพ
โสดระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 5,000 - 10,000 บาทประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชนพักอาศัยในหอพักเป็ นระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี เคยพักอาศัยใน
หอพักอื่นมาก่อนเข้าพักในหอพักปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ยา้ ยออกจากหอพักเดิ มด้วยเหตุผลหอพักใหม่
ใกล้ที่ทางาน/สถานศึกษามีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือนจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอัตรา 1,500 - 2,000
บาทต่อเดือนจ่ายค่าเช่าเดือนละครั้งมีสมาชิ กที่พกั อาศัยร่ วมกัน 2 คนเป็ นห้องพักแบบ 1 ห้องนอน 1
ห้องน้ าสุ ขภัณฑ์ภายในห้องพักประกอบด้วยโถชักโครกอ่างล้างหน้าเครื่ องทาน้ าอุ่นการชาระค่าไฟ
และค่ าน้ า ประปาส่ วนใหญ่เป็ นการชาระตามอัตราที่ หอพักก าหนดมีการให้บริ ก ารอินเทอร์ เน็ ต
โทรศัพท์และมีการให้บริ การเคเบิล้ ทีวภี ายใน
ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูเ้ ช่าในการเลือกหอพักใน
อาเภอฝางจังหวัดเชี ยงใหม่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากได้แก่ปัจจัยด้าน
สถานที่ปัจจัยด้านบุคลากรปั จจัยด้านกระบวนการปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่ วนปั จจัยที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญระดับปานกลางได้แก่ปัจจัยด้านราคาปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์และปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สาหรับปั จจัยย่อยในแต่ละด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อย3
อันดับแรกในด้านต่างๆดังนี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยย่อยในระดับมากในเรื่ อง
เครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายในห้องน้ าครบถ้วนและอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานเฟอร์ นิเจอร์ ภายในห้องพักและ
ขนาดห้องพัก
ปั จจัยด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยย่อยในระดับมากในเรื่ องค่าน้ า
ค่าไฟและค่าเช่ารายเดือน
ปัจจัยด้านสถานที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยย่อยในระดับมากในเรื่ องทาเล
ที่ต้ งั ของหอพักอยูใ่ กล้แหล่งชุมชนหรื อใกล้ตลาดทาเลที่ต้ งั ของหอพักใกล้สถานศึกษาหรื อที่ทางาน
และที่จอดรถของหอพักมีความปลอดภัย
ปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญปานกลางในทุ ก
ปั จจัย ย่อยโดยปั จจัย ย่อยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อการแจ้ง ข่ า วสารที่ เป็ นประโยชน์ เ ช่ นติ ดประกาศ
รองลงมาคือการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างหอพักกับผูพ้ กั อาศัยและรู ปแบบของการมอบ
ส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษ
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ปั จจัย ด้า นบุค ลากรผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญปั จจัย ย่อยในระดับ มากในทุ ก
ปั จ จัย ย่อ ยโดยปั จ จัย ย่อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ เจ้า หน้า ที่ รั ก ษาความปลอดภัย มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจได้และมีความซื่ อสัตย์รองลงมาคือความเอาใจใส่ ของเจ้าของหรื อผูด้ ู แลหอพักและผูด้ ูแล
หอพักยิม้ แย้มแจ่มใสเป็ นกันเอง
ปั จจัยด้านกระบวนการผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยย่อยในระดับมากคื อ
ระบบการรักษาความปลอดภัยของหอพักระบบสาธารณู ปโภคและความรวดเร็ วในการแก้ไขเมื่อผู ้
พักอาศัยมีปัญหา
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยย่อยในระดับ
มากคือความสว่างของไฟฟ้ าบริ เวณถนนหอพักการออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก
และสภาพแวดล้อมภายนอกหอพักมีความสะอาดและสวยงาม
ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การหอพัก
เซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชียงใหม่การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการให้บริ การ รวมถึงปั ญหาและข้อเสนอแนะในการพักอาศัยในหอพัก เซ็นทรัลฮิลล์
เพลส จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริ การกับ
หอพัก เซ็นทรัลฮิลล์เพลส จานวน 244 คน นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนา ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 21-25 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
นักเรี ยนนักศึกษา ระดับรายได้อยูใ่ นช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน และอาศัยอยูใ่ นหอพัก 4 – 6
เดื อน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจใน ปั จจัยด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านราคา มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ปั จจัยย่อยที่ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ ยมากอยู่ใน 3 อันดับแรกใน
ส่ วนประสมการตลาดบริ การแต่ละด้าน ดังนี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรยากาศเหมาะสมแก่การพักอาศัย ภาพลักษณ์ชื่อเสี ยงของ
หอพักและบริ การอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายบริ เวณโถงพักคอย
ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ วิธีการชาระเงิน ค่าเช่ารายเดือน และค่าโทรศัพท์
ปั จจัยด้านสถานที่ ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ของหอพักใกล้กบั สถานศึกษา/ที่ทางาน ทาเลที่ต้ งั ของ
หอพักอยูใ่ นแหล่งชุมชน ใกล้ตลาด และที่จอดรถของหอพักมีความปลอดภัย
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ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ การแจ้งข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ เช่ น ประกาศ
และประชาสัมพันธ์ รู ปแบบของการมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ และแผ่นพับโฆษณาหอพัก
ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ การแต่งกายของพนักงานหอพัก ความเอาใจใส่ ของพนักงานของ
หอพัก และพนักงานเต็มใจที่จะให้บริ การและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ปั จจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การรับฟังปั ญหา และข้อร้องเรี ยนจากผูพ้ กั อาศัย ระบบการ
ออกใบแจ้งหนี้ และระบบของสาธารณู ปโภคของหอพัก เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก
การออกแบบและสวยงามภายในห้องพัก และป้ ายหอพักมีความโดดเด่น สังเกตเห็นง่าย
สาหรับปั ญหาที่ได้รับจากการใช้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย แต่มีปัญหาย่อยที่อยูใ่ น
ระดับมาก คื อ ระบบอินเทอร์ เน็ ตของหอพักขัดข้อง และล่ าช้า รวมถึ งปั ญหาด้านที่ จอดรถมี ไ ม่
เพียงพอ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
การเลื อ กใช้บ ริ ก ารเช่ า ห้อ งพัก ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลการศึ ก ษาตามวัตถุ ประสงค์ก ารวิจยั ผูว้ ิจ ัย ได้
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ผูเ้ ช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างจากจานวนผูม้ าใช้บริ การห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก
อาเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยจะท าการสุ่ มเลื อก โดยใช้สู ตรส าหรั บกรณี ที่ ไม่ ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน (ศิริพร วงษ์นคริ นทร์ 2554 : 10) โดยใช้ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และให้มี
ความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 คานวณได้จากสู ตรของ W.G. Cochran ดังนี้

n

P(1  P)Z2
d2
2

= 0.30 (1-0.30)(1.96) = 322.69 หรื อ ประมาณ 323 ราย
0.052
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n หมายถึง
P หมายถึง
Z หมายถึง
d หมายถึง

จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
สัดส่ วนประชากรที่สนใจศึกษา (นิยมใช้สัดส่ วน 30%
หรื อ 0.30)
ระดับความมัน่ ใจที่กาหนดไว้ความเชื่อมัน่ 95%
(Z = 1.96)
สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น 5 %
(d =0.05)

จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 323 ราย ดังนั้นผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่างเป็ น
400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่ องจากไม่ทราบจานวน
แน่ นอนของผูเ้ ข้าพักในช่ วงเวลาที่เก็บข้อมูล และการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ช่ าห้องพักย่อมขึ้นอยู่กบั ความ
สมัครใจและความสะดวกของผูม้ าใช้บริ การห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
อีกด้วย
ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อนามาเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการมีแนวทางในการ
ประกอบธุ รกิ จและปรับปรุ งห้องพักให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อผูเ้ ช่ าอีกทั้งยังส่ งผล
ให้ผูป้ ระกอบการสามารถดาเนิ นธุ รกิ จในปั จจุ บ นั ที่ มี ก ารแข่ ง ขันสู ง ได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลลักษณะส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาอาชี พ รายได้ต่อเดื อน โดยคาถามในส่ วนนี้ เป็ นคาถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลื อกและ
กาหนดให้แต่ละข้อเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นการสอบถามส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเช่าห้องพักใน
เขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ประกอบด้วยส่ วนประสมทางการตลาดรวม 7 ด้าน
ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
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และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งคาถามจะมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับปั จจัยหรื อตัว
แปรต่างๆเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ
วารสาร เอกสาร และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
3. สร้ างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ และสอดคล้องกับปั จจัยตัวแปรที่
ใช้ใ นการศึ ก ษา สร้ า งแบบสอบถามฉบับ ร่ า ง และน าไปให้ผู ม้ ี ป ระสบการณ์ แ ละเชี่ ย วชาญได้
ตรวจสอบและแนะนาข้อบกพร่ อง
การวิเคราะห์ระดับความเห็ นของส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การจาก
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเลื อกใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คการวัดความคิดเห็ น ของลิเกอร์ ท
สเกล (Likert’s Scale) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ ดังนี้ (กานดา พูนลาภทวี, 2539)
มากที่สุด
ให้คะแนนเป็ น 5
มาก
ให้คะแนนเป็ น 4
ปานกลาง
ให้คะแนนเป็ น 3
น้อย
ให้คะแนนเป็ น 2
น้อยที่สุด
ให้คะแนนเป็ น 1
เมื่อได้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแล้ว จะวิเคราะห์ผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
หมายถึงระดับความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20
หมายถึงระดับความสาคัญบริ การมาก
ค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40
หมายถึงระดับความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60
หมายถึงระดับความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
หมายถึงระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การ
ของผูเ้ ช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ขั้นตอนการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ได้กาหนดวิธีการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึ กษาทฤษฎี และงานวิ จ ัยที่ เกี่ ยวข้อง แล้วก าหนดกรอบแนวคิ ดในการศึ กษาสร้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นาร่ างแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่ องมือ
3. นาร่ างแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเนื้ อหาแก้ไขภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
โดยใช้วธิ ี หาค่า IOC ค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือได้ค่าเท่ากับ 0.50 ซึ่ งถือว่ามีเนื้ อหาสอดคล้องกัน
ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ สามารถนาคาถามนี้ไปใช้ได้
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปในการหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของคาถาม
ในแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามนี้ มีค่าใกล้เคี ยงกับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมี ระดับความน่ าเชื่ อถื อที่ ได้มาตรฐาน
(Cronbach, 1970: 161) ซึ่ งได้ค่าแอลฟาเท่ากับ 0.940 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับความเชื่อมัน่ ที่ดี
5. จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับจริ งเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการศึกษา
เพื่อตอบวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพักใน
เขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2
ทาง ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สาหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นข้อมูลที่ผทู ้ าการศึกษาทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ถามผูพ้ กั อาศัยอยูใ่ นห้องพักในเขต
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้ น 128 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการศึกษาค้นคว้าที่
รวบรวมไว้แล้ว โดยศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เอกสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ฐานข้อมูลการวิจยั สานักงานสถิติแห่ งชาติ ข้อมูลสถิติของสานักงานพัฒนา
สั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ส านัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จากนั้นดาเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ แปลผล สรุ ป และอภิปรายผลการศึกษาต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิธีการคานวณค่าทางสถิติ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละของจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ การเช่ าห้องพักในเขต
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวัดความคิดเห็นแบบ Likert Scale โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ ดังนี้
มากที่สุด
ให้คะแนนเป็ น 5
มาก
ให้คะแนนเป็ น 4
ปานกลาง
ให้คะแนนเป็ น 3
น้อย
ให้คะแนนเป็ น 2
น้อยที่สุด
ให้คะแนนเป็ น 1
เมื่อได้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแล้ว จะวิเคราะห์ผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
หมายถึงระดับความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20
หมายถึงระดับความสาคัญบริ การมาก
ค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40
หมายถึงระดับความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60
หมายถึงระดับความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
หมายถึงระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ สมมติฐานการวิจยั ปั จจัยส่ วนบุคคล (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,
อาชีพ, รายได้ต่อเดือน) ที่ต่างกัน มีผลต่อ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การของ
ผูเ้ ช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน
สถิติทใี่ ช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพ้นื ฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั ต่อไปนี้
1. การหาค่ าร้ อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้

P

f
100
n
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เมื่อ

f
X
n
P

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความถี่หรื อจานวนข้อมูล
ค่าของข้อมูลหรื อคะแนน
จานวนตัวอย่างหรื อผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่าร้อยละ (percentage)

2. ค่ าเฉลีย่ ตัวอย่าง (Sample mean = X หรื อ𝜇)โดยใช้สูตรดังนี้

X 

 fx
n

เมื่อ X หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
fX หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
n
หมายถึง จานวนตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SDหรื อσ) โดยใช้สูตรดังนี้

S .D. 

เมื่อ S.D.
fx2
(fx)2
n

n( fx 2 )  ( x) 2
n(n  1)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมกาลังสอง
ผลรวมของข้อมูล
ขนาดของตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้แก่
การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(AlphaCoefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
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สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
1. T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
2. F-test (ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่างที่ มี
มากกว่า 2 กลุ่ม
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

1. เพศ

1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. อายุ

2. ด้านราคา

3. ระดับการศึกษา

3. ด้านสถานที่

4. อาชีพ

4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

5. รายได้ต่อเดือน

5. ด้านบุคคล
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลื อกใช้บ ริ การเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ค รั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้
กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
n

หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง

x

หมายถึง ค่าเฉลี่ย

S.D.

หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution

F

หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน F – distribution

SS

หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum Of Square)

MS

หมายถึง ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Mean Square)

df
Sig

หมายถึง ระดับชั้นของความอิสระ (Degree of Freedom)
หมายถึง ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ



หมายถึง ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลของการศึกษาใน
ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้วเิ คราะห์และนาเสนอ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 3 สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้)ใน
การเลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่แตกต่ างกันมีผล
ต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่ างกัน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้ อยละข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน

ร้ อยละ

รวม

198
202
400

49.50
50.50
100.00

รวม

275
123
2
400

68.75
30.75
0.50
100.00

ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

17
381
2
400

4.25
95.25
0.50
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
19 – 24 ปี
25 – 30 ปี
30 ปี ขึ้นไป

ตารางที่ 4.1 (ต่ อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน

ร้ อยละ

279
41
69
11
400

69.75
10.25
17.25
2.75
100.00

118
215
67
400

29.50
53.75
16.75
100.00

อาชีพ
นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
รวม
รายได้ ต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 50.50 มี
อายุอยูร่ ะหว่าง 19 – 24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 68.75 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 95.25
อาชีพนักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 69.75 และมีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 53.75
ตอนที่ 2 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพัก ในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกเช่ า
ห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา
ด้านสถานที่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นรายข้อและรายด้าน ผลการศึกษามีดงั ต่อไปนี้

ตารางที่ 4.2 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

x

S.D.

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

4.17
4.03
4.13
2.61
3.61
3.62
3.63
3.69

.447
.618
.600
.980
.790
.794
.832
.482

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่า
ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.69 ในรายด้านมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมากและระดับ
ปานกลาง ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.17 ด้านสถานที่ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ4.13 ด้านราคามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.62 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และส่ วนประสมทางการตลาด มีความสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับปานกลาง คื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.61 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.3 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หลัก
1. ภาพพจน์และชื่อเสี ยงห้องพัก
2. การออกแบบและความสวยงามของห้องพัก
3. ความสะอาดของห้องพัก
4. ความคงทนของห้องพัก
5. เฟอร์ นิ เ จอร์ ภายในห้ อ งพัก เช่ น เตี ย ง โต๊ ะ เขี ย น
หนังสื อ ตูเ้ สื้ อผ้า อยูใ่ นสภาพดี พร้อมใช้งาน
6. เครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายในห้องน้ า ครบถ้วนและอยู่ใ น
สภาพพร้อมใช้งาน
7. ห้องพักมีอุปกรณ์ในการติ ดต่อสื่ อสาร เช่น โทรศัพท์
อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
8. สัญญาณ เคเบิ้ล TV
9. มาตรการรักษาความปลอดภัย
10. ที่พกั ของห้องพักมีความใหม่และสะอาด
ค่ าเฉลีย่ รวมผลิตภัณฑ์ หลัก
ผลิตภัณฑ์ เสริม
11. บริ การ ซักรี ด หรื อเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ ภายใน
ห้องพัก
12. มีร้านขายของชาภายในห้องพัก
ค่ าเฉลีย่ รวมผลิตภัณฑ์ เสริม
ค่ าเฉลีย่ รวม

x

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

4.27
4.27
4.23
4.37
4.24

.802
.782
.816
.727
.899

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.34

.828

มากที่สุด

4.29

.886

มากที่สุด

4.21
3.91
3.87
4.20

.857
.959
.894
.452

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.20

.858

มาก

3.87
4.04
4.17

1.096
.700
.447

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปั จจัย ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ มี ความส าคัญ ต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อกเช่ า
ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.17 ในประเด็นย่อยจาแนกตามผลิตภัณฑ์หลักและผลิตเสริ มดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ หลัก โดยรวมมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และระดับมาก ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดได้แก่ ความคงทนของห้องพักมีค่าเฉลี่ ยมากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.37 รองลงมา
ได้แก่ เครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายในห้องน้ า ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
ห้องพักมีอุปกรณ์ในการติ ดต่อสื่ อสาร เช่ น โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.29
ภาพพจน์และชื่ อเสี ยงห้องพักและการออกแบบและความสวยงามของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.27 หนังสื อ ตู เ้ สื้ อผ้า อยู่ในสภาพดี พร้ อมใช้งาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.24 ความ
สะอาดของห้องพักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 สัญญาณเคเบิ้ล TV มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ในประเด็นย่อยมี
ความส าคัญ ต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพัก อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ได้แก่ มาตรการรัก ษาความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และที่พกั ของห้องพักมีความใหม่และสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ตามลาดับ
ผลิตภัณฑ์ เสริม โดยรวมมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.04 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับ
มากทุกประเด็น โดยให้ความสาคัญกับประเด็นย่อย บริ การ ซักรี ด หรื อเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ภายในห้องพัก มากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.20 และมีร้านขายของชาภายในห้องพัก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.4 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้ านราคา
ด้ านราคา

x

S.D.

1. ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
2. ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าพัก
3. ค่าประกันความเสี ยหายต่อห้องพัก
4. ค่าน้ าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
5.ค่าไฟที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
6. ค่าบริ การอินเทอร์เน็ต
7. ค่าบริ การทาความสะอาดห้องพัก
8. วิธีการชาระเงินค่าเช่ารายเดือนผ่านช่องทางต่าง ๆ
(ผ่านทาง Internet Banking)
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.16
4.15
4.04
4.09
4.05
4.04
4.03
3.69

.849
.842
.921
.898
.860
.923
.925
1.108

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

.618

มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักใน
เขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ใน
ประเด็นย่อยมี ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพักอยู่ในระดับ มากทุ กประเด็ น โดยให้
ความสาคัญกับประเด็นย่อย ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 รองลงมาได้แก่ ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่าน้ าที่ตอ้ งจ่ายต่อ
เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่าไฟที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าประกันความเสี ยหาย
ต่อห้องพักและค่าบริ การอิ นเทอร์ เน็ต มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.04 ค่าบริ การทาความ
สะอาดห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และวิธีการชาระเงิ นค่าเช่ารายเดือนผ่านช่องทางต่างๆ (ผ่าน
ทาง Internet Banking) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.5 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้ านสถานที่
ด้ านสถานที่
1. ทาเลที่ต้ งั ของห้องพักใกล้สถานศึกษา / ที่ทางาน
2. ทาเลที่ต้ งั ของห้องพักอยูใ่ นแหล่งชุมชน ใกล้ตลาด
3. ทาเลที่ต้ งั ของห้องพักมีรถสาธารณะผ่านเข้า ออก
(เช่น รถสี่ ลอ้ แดง,มอเตอร์ไซด์รับจ้าง,รถแท็กซี่)
4. ที่จอดรถของห้องพักมีความปลอดภัย
5. ที่จอดรถของห้องพักมีเพียงพอ
6. จุดต้อนรับมองเห็นชัดเจน ติดต่อสะดวก
ค่ าเฉลีย่ รวม

x

S.D.

4.28
4.25
4.25

.829
.878
.888

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.17
3.97
3.87
4.13

.850
1.006
.935
.600

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปั จจัยด้านสถานที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพัก
ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมากที่สุด และระดับมาก
ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั
ของห้องพักใกล้สถานศึกษา หรื อที่ทางาน มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ทาเล
ที่ต้ งั ของห้องพักอยูใ่ นแหล่งชุมชน ใกล้ตลาดและทาเลที่ต้ งั ของห้องพักมีรถสาธารณะผ่านเข้า ออก
(เช่น รถสี่ ลอ้ แดง,มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง,รถแท็กซี่ ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ในประเด็น
ย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับมากได้แก่ ที่จอดรถของห้องพักมี
ความปลอดภัย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.17 ที่จอดรถของห้องพัก มีเพียงพอมี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากัน มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.97 และจุดต้อนรับมองเห็นชัดเจน ติดต่อสะดวก ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อ ก เ ช่ าห้ อ ง พั ก ใน เ ข ต ต าบ ล ช้ า ง เ ผื อ ก อ า เภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด

x

S.D.

1. แผ่นพับโฆษณา ห้องพัก
2. ป้ายโปสเตอร์ โฆษณาห้องพัก
3. การมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษ
4. การแจ้งข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ เช่น ประกาศ และ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ค่ าเฉลีย่ รวม

2.62
2.58
2.62
2.61

1.298
1.274
1.349
1.287

ระดับ
ความสาคัญ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.61

.980

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับปาน
กลางทุกประเด็น โดยให้ความสาคัญกับประเด็นย่อย แผ่นพับโฆษณา ห้องพักและการมอบส่ วนลด
หรื อสิ ทธิ พิเศษมากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 รองลงมาได้แก่ การแจ้ง
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ เช่น ประกาศ และข่าวสารประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และป้ าย
โปสเตอร์โฆษณาห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.7 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้ านบุคคลากร
ด้ านบุคลากร
1. พนักงานที่ให้บริ การมีบุคลิกภาพและการแต่งกาย
เรี ยบร้อย เหมาะสม
2. พนักงานที่ให้บริ การมีความรู ้และความเข้าใจในการ
ให้บริ การ
3. พนักงานที่ให้บริ การมีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. พนักงานที่ให้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์และพูดจาสุ ภาพ
5. มีพนักงานทางานตลอด 24 ชัว่ โมง (เช่น พนักงานที่
ให้บริ การ,แม่บา้ น,พนักงานรักษาความปลอดภัย)
6. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้
และมีความซื่อสัตย์
ค่ าเฉลีย่ รวม

x

S.D.

3.76

.972

ระดับ
ความสาคัญ
มาก

3.74

.930

มาก

3.60
3.58
3.51

.957
.931
1.038

มาก
มาก
มาก

3.49

1.083

มาก

3.61

.790

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก
ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
ในประเด็ นย่อยมีค วามสาคัญ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพักอยู่ในระดับมากทุก ประเด็น โดย
ประเด็นย่อยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก คือพนักงาน
ที่ให้บริ การมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเรี ยบร้อย เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมาได้แก่
พนักงานที่ให้บริ การมีความรู ้ และความเข้าใจในการให้บริ การมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 พนักงานที่
ให้บริ การมี ความสามารถในการแก้ปัญหามี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.60 พนักงานที่ ให้บริ การมีมนุ ษ ย
สัมพันธ์และพูดจาสุ ภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.58 มีพนักงานทางานตลอด 24 ชัว่ โมง (เช่น พนักงานที่
ให้บริ การ, แม่บา้ น,พนักงานรักษาความปลอดภัย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และมีความซื่ อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.8 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้ านกระบวนการ
ด้ านกระบวนการ

x

S.D.

1. ระบบการรักษาความปลอดภัยของห้องพัก เช่น
ระบบคียก์ าร์ด กล้องวงจรปิ ด
2. ขั้นตอนในการติดต่อกับห้องพักในด้านต่างๆ
สะดวกและรวดเร็ ว
3. ระบบป้ องกันอัคคีภยั / ทางออกฉุ กเฉิ นของห้องพัก
4. การรับข้อร้องเรี ยนจากผูพ้ กั อาศัย
5. ระบบการออกใบแจ้งหนี้
6. ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของพนักงานมีความ
รวดเร็ วและถูกต้อง
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.07

.967

ระดับ
ความสาคัญ
มาก

3.62

1.093

มาก

3.53
3.36
3.60
3.58

1.154
1.220
1.058
1.052

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.62

.794

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า
ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.62 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับมาก และ
ระดับปานกลาง โดยประเด็นย่อยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับ
มาก และมีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก คือระบบการรักษาความปลอดภัยของห้องพัก เช่น ระบบคีย ์
การ์ ด กล้องวงจรปิ ด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.07 รองลงมาก ได้แก่ ขั้นตอนในการติดต่อกับห้องพักใน
ด้านต่างๆ สะดวกและรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ระบบการออกใบแจ้งหนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60
ระบบการรั บ ฝากข้อมู ล ข่า วสารของพนัก งานมี ค วามรวดเร็ วและถู ก ต้อง มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.58
ระบบป้ องกันอัคคีภยั หรื อทางออกฉุ กเฉิ นของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และประเด็นย่อยที่มี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับปานกลาง คือการรับข้อร้องเรี ยนจากผูพ้ กั
อาศัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.9 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาด ต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อ ก เ ช่ าห้ อ ง พั ก ใน เ ข ต ต าบ ล ช้ า ง เ ผื อ ก อ า เภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ

x

S.D.

1. ป้ายห้องพักมีความโดดเด่นสังเกตเห็นง่าย
2. การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริ เวณห้องพัก เช่น โถงพัก
3. การจัดพื้นที่บริ เวณห้องพักให้เป็ นสัดส่ วน
4. ความสว่างของไฟฟ้าบริ เวณถนนของห้องพัก
5. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องพัก เช่น บริ เวณห้องพัก
ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.71
3.64
3.64
3.66
3.51

.969
1.039
1.017
1.099
1.048

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.63

.832

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกเช่ าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก
ทุกประเด็น โดยให้ความสาคัญกับประเด็นย่อยป้ายห้องพักมีความโดดเด่นสังเกตเห็นง่าย มีค่าเฉลี่ย
มาก เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 รองลงมา ได้แก่ ความสว่างของไฟฟ้ าบริ เวณถนนของ
ห้องพัก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.66 การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริ เวณห้องพัก เช่ น โถงพักและการจัด
พื้นที่ บริ เวณห้องพักให้เป็ นสัดส่ วน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 และสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องพัก เช่ น บริ เวณห้องพัก ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.51 ตามลาดับ

ตอนที่ 3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั ปั จจัยส่ วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้)ใน
การเลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ที่แตกต่ างกันมีผล
ต่อส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1 ผูเ้ ช่ าห้องพักที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ยงใหม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.10 การทดสอบเพื่ อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยระดับ ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ า ห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ

ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ
ค่ าเฉลีย่ รวม

เพศ
ชาย
หญิง
(n =198)
(n =202)
S.D.
S.D.
4.15 .463 4.19 .430
3.92 .650 4.14 .564
4.06 .639 4.20 .551
2.76 .942 2.46 .997

ระดับ

3.63
3.61
3.65

.748
.752
.824

3.59
3.64
3.61

.831
.834
.842

รวม
ความ
t
(n =400)
สาคัญ
S.D.
4.17 .447 มาก -.921
4.03 .618 มาก -3.684
4.13 .600 มาก -2.398
2.61 .980 ปาน 3.011
กลาง
3.61 .790 มาก .482
3.62 .794 มาก -.483
3.63 .832 มาก .535

3.68

.482

3.69

.483

3.69

.482

มาก

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, ***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

-.214

Sig.
.357
.000***
.000***
.003**
.630
.629
.593
.831

จากตารางที่ 4.10 พบว่า โดยรวมเพศหญิ ง ให้ ค วามส าคัญกับ ปั จ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดมากกว่าเพศชาย (ค่าเฉลี่ ย 3.68 และ 3.69 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบ
แบบถามเพศชายให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับมาก และระดับปาน
กลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสาคัญอยู่ใ นระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.65 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 และปั จจัย ที่ มี ความส าคัญอยู่ใ นระดับ ปานกลาง คื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบถามเพศหญิง ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับ
มากและระดับน้อย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59 และปั จจัยที่มีความสาคัญอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูต้ อบแบบถามที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
ด้านราคา ด้านสถานที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผูเ้ ช่ า
ห้องพักที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่ า
ห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่แตกต่างกันด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ผูเ้ ช่าที่มีอายุต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน

39

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ระดับความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ า ห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

30 ปี ขึน้ ไป
(n=2)
S.D.
4.13 .295
4.19 .972
4.67 .236
2.25 .354
3.58 .825
3.33 1.650
3.40 1.414
3.65 .290

รวม
(n=400)
4.17
4.03
4.13
2.61
3.61
3.62
3.63
3.69

S.D.
.447
.618
.600
.980
.790
.794
.832
.482

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

39

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ค่ าเฉลีย่ รวม

19– 24 ปี
(n=275)
S.D.
4.17 .453
4.01 .616
4.10 .597
2.66 1.000
3.62 .794
3.64 .782
3.64 .810
3.69 .479

อายุ
25 – 30 ปี
(n=123)
S.D.
4.17 .437
4.08 .619
4.19 .606
2.49 .935
3.59 .788
3.59 .814
3.61 .880
3.67 .494

จากตารางที่ 4.11 พบว่าโดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 19– 24 ปี ให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 30 ปี และอายุ 30 ปี ขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 3.69, 3.67 และ 3.65ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถามที่มีอายุ 19– 24
ปี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.17 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62
และปัจจัยที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบถามมีอายุ 25 – 30 ปี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยูใ่ น
ระดับมากและระดับน้อย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
เท่า กัน มี ค่ าเฉลี่ ยเท่า กับ 3.59 และปั จจัย ที่ มี ความสาคัญอยู่ใ นระดับ น้อย คื อ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบถามมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยู่
ในระดับมากที่สุด ระดับมากและระดับน้อย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุ ด คื อ ด้า นสถานที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.67 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.33 และปั จจัยที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับน้อย ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.25
ตามลาดับ

ตารางที่ 4.12 การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยระดับ ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านสถานที่
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านกระบวนการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
โดยรวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.006
79.561
79.567
.432
151.817
152.250
1.313
142.331
143.644
2.797
380.580
383.377
.055
248.947
249.003
.427
251.003
251.430
.215
276.225
276.440
.030
92.558
92.588

Df
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

MS
.003
.200

F
.015

Sig
.985

.216
.382

.565

.569

.656
.359

1.831

.162

1.399
.959

1.459

.234

.028
.627

.044

.957

.214
.632

.338

.714

.107
.696

.154

.857

.015
.233

.063

.939

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นสถานที่ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการ และด้านลัก ษณะทาง
กายภาพมีค่า Sig มากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ ผูเ้ ช่าที่มีอายุต่างกันให้ความสาคัญ
ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผูเ้ ช่าที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ยงใหม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ระดับความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจการเลือ กเช่ า ห้ องพักในเขตตาบลช้ า งเผื อก อาเภอเมื อ ง จังหวัด เชี ยงใหม่
จาแนกตามระดับการศึกษา

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ

ค่ าเฉลีย่ รวม

อนุปริญญาตรี
(n=17)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
(n=381)

S.D.
.550
.607
.660
.793

4.18
4.04
4.13
2.63

S.D.
.442
.619
.598
.984

4.50
4.31
3.58
2.00

4.17
4.03
4.13
2.61

S.D.
.447
.618
.600
.980

3.39 .894 3.62
3.49 .897 3.63
3.56 1.030 3.63

.785
.787
.822

3.67 1.179 3.61
3.50 1.650 3.62
3.80 1.697 3.63

.790
.794
.832

3.54

.473

3.62

.482

4.05
3.87
4.16
2.24

.633

3.69

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(n=2)

S.D.
.236
.265
.118
1.414

.903

รวม
(n=400)

3.69

ระดับ
ความ
สาคัญ
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาสู งกว่า
ระดับปริ ญญาตรี และผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญาตรี (ค่าเฉลี่ ย 3.69, 3.62
และ 3.54 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถามจบการศึกษาระดับอนุปริ ญญาตรี
ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับมากระดับปานกลาง และระดับน้อย
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านลักษณะทางกายภาพ
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.56 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีความสาคัญอยู่ในระดับน้อยคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.24
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ จ บการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 ด้านสถานที่ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.13 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.04 ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ระดับ มาก และระดับ น้อย ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.80 ด้านบุคลากร มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.67 ด้านสถานที่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
มีความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อย คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.14 การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยระดับ ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านสถานที่
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านกระบวนการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
โดยรวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.476
79.091
79.567
.623
151.627
152.250
.610
143.034
143.644
3.243
380.135
383.378
.863
248.140
249.003
.355
251.076
251.430
.132
276.308
276.440
.409
92.179
92.588

Df
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

MS
.238
.199

F
1.195

Sig
.304

.312
.382

.816

.443

.305
.360

.847

.429

1.621
.958

1.693

.185

.431
.625

.690

.502

.177
.632

.281

.755

.066
.696

.095

.910

.205
.232

.881

.415

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพมีค่า Sig มากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ ผูเ้ ช่าที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้
ความสาคัญของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผูเ้ ช่ าที่มีอาชี พต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ระดับความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

4.17
4.01
4.10
2.65
3.62
3.64
3.64
3.69

S.D.
.456
.620
.598
1.013
.802
.782
.820
.484

ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
(n=41)
S.D.
4.27 .454
4.19 .629
4.13 .685
2.49 .945
3.57 .785
3.44 .884
3.59 .892
3.67 .526

พนักงาน
บริษัทเอกชน
(n=69)
S.D.
4.13 .382
4.06 .587
4.26 .514
2.48 .852
3.59 .757
3.64 .805
3.59 .856
3.68 .424

รับจ้ างทัว่ ไป
(n=11)

4.05
3.80
4.09
2.68
3.70
3.80
3.67
3.68

S.D.
.534
.653
.779
1.025
.809
.653
.878
.637

รวม
(n=400)

4.17
4.03
4.13
2.61
3.61
3.62
3.63
3.69

S.D.
.447
.618
.600
.980
.790
.794
.832
.482

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

46

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ค่ าเฉลีย่ รวม

นักศึกษา
(n=279)

จากตารางที่ 4.15 พบว่าโดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักศึกษาให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน อาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป และข้าราชการ หรื อรัฐวิสาหกิ จ(ค่าเฉลี่ ย 3.69, 3.68, 3.68 และ 3.67 ตามลาดับ) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดอยูใ่ นระดับมากและระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้าน
ราคา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.01 ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มี
ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.64 ด้า นบุ คลากร มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.62 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางคือด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบถามที่เป็ นข้าราชการ หรื อ รัฐวิสาหกิ จให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ระดับมากและระดับน้อย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.19 ด้านสถานที่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.57 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
อยูใ่ นระดับน้อยคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ระดับมากและระดับน้อย ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญอยู่ใ นระดับมากที่สุ ดคือ ด้านสถานที่ มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.26 ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.06 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
อยูใ่ นระดับน้อย คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอาชี พรั บจ้างทัว่ ไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับมากและระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านราคา
และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.16 การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยระดั บความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอาชีพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านสถานที่
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านกระบวนการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
โดยรวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
.662
78.905
79.567
1.790
150.460
152.250
1.379
142.266
143.644
2.326
381.052
383.378
.219
248.784
249.003
1.856
249.574
251.430
.262
276.178
276.440
.026
92.561
92.588

Df
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399
3
396
399

MS
.221
.199

F
1.107

Sig
.346

.597
.380

1.570

.196

.460
.359

1.279

.281

.775
.962

.806

.491

.073
.628

.116

.951

.619
.630

.982

.401

.087
.697

.125

.945

.009
.234

.038

.990

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพมี ค่ า Sig มากกว่า 0.05 ดัง นั้น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐานที่ ว่า ผู เ้ ช่ า ที่ มี อาชี พ ต่ า งกันให้
ความสาคัญของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ผูเ้ ช่าที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ระดับความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจการเลือ กเช่ า ห้ องพักในเขตตาบลช้ า งเผื อก อาเภอเมื อง จังหวัด เชี ยงใหม่
จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้ า นลัก ษณะทาง
กายภาพ
ค่ าเฉลีย่ รวม

5,001-10,000
(n=118)

10,001-15,000
(n=215)

S.D..
.439
.627
.589
.969

S.D..
.473
.604
.588
1.014

4.15
3.90
3.97
2.75

4.19
4.08
4.19
2.54

มากกว่ า
15,000
(n=64)

4.16
4.08
4.22
2.56

S.D..
.371
.623
.611
.883

รวม
(n=400)

4.17
4.03
4.13
2.61

S.D.
.447
.618
.600
.980

ระดับ
ความสาคัญ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.58 .738 3.65 .845 3.57 .700 3.61 .790
3.63 .712 3.63 .856 3.61 .747 3.62 .794
3.61 .757 3.68 .876 3.51 .827 3.63 .832

มาก
มาก
มาก

3.66 .470 3.71 .513 3.67 .395 3.69 .482

มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่มี รายได้ต่อเดื อน10,001-15,000
บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท รายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000
บาท(ค่าเฉลี่ย 3.71, 3.67 และ 3.66ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถามที่มีรายได้
ต่อเดื อน 5,001 – 10,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอยูใ่ นระดับมาก
และระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ด้านกระบวนการ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 ด้าน
บุคลากร มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.58 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับปาน
กลางคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบถามมี รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดอยู่ ใ นระดับ มากและระดับ น้ อ ย ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสาคัญอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านสถานที่ มี ค่าเฉลี่ ย เท่า กัน มี ค่า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.19 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.08 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ค วามส าคัญอยู่ใ นระดับ น้อย คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.54
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบถามมี รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 15,000 บาทให้ความสาคัญกับ ปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ระดับ มาก และระดับ น้อ ยปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ สุดคือ ด้านสถานที่ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.22 ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.57 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อยคือด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.18 การทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยระดับ ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจการเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
SS
Df
MS
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม .117
2
.058
ภายในกลุ่ม 79.451 397
.200
รวม
79.567 399
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม 2.843
2
1.422
ภายในกลุ่ม 149.407 397
.376
รวม
152.250 399
ด้านสถานที่
ระหว่างกลุ่ม 4.428
2
2.214
ภายในกลุ่ม 139.216 397
.351
รวม
143.644 399
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ระหว่างกลุ่ม 3.630
2
1.815
ภายในกลุ่ม 379.747 397
.957
รวม
383.377 399
ด้านบุคลากร
ระหว่างกลุ่ม .553
2
.276
ภายในกลุ่ม 248.450 397
.626
รวม
249.003 399
ด้านกระบวนการ
ระหว่างกลุ่ม .034
2
.017
ภายในกลุ่ม 251.396 397
.633
รวม
251.430 399
ด้านลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 1.829
2
.914
ภายในกลุ่ม 274.611 397
.692
รวม
276.440 399
2
.116
โดยรวม
ระหว่ างกลุ่ม .233
.233
ภายในกลุ่ม 92.355 397
92.588 399
รวม
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

F
.291

Sig
.747

3.778

.024*

6.314

.002**

1.898

.151

.441

.643

.027

.973

1.322

.268

.500

.607

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านสถานที่ มีค่า
Sig น้อยกว่า 0.05 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผูเ้ ช่ าที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักใน
เขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และด้านสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ ช่า
ที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้าน
สถานที่แตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง จึงทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD.ปรากฏดัง
ตารางที่ 4.19 – 4.20
ตารางที่ 4.19 การทดสอบความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี LSD.ระดั บ ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ด้ านราคา

รายได้ ต่อเดือน

5,001-10,000
(n=118)
( = 3.90)
-

5,001-10,000
( = 3.90)
10,001-15,000
( = 4.08)
มากกว่า15,000
( = 4.08)
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

รายได้ ต่อเดือน(บาท)
10,001-15,000
(n=215)
( = 4.08)
-.182*

มากกว่า15,000
(n=64)
( = 4.08)
-.193*

-

-.011
-

จากตารางที่ 4.19 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติคือ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี รายได้ต่อเดื อน 5,001-10,000 บาท ให้ค วามสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาน้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 และ
น้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท

ตารางที่ 4.20 การทดสอบความแตกต่ างรายคู่ ด้ วยวิธี LSD. ระดับ ความสาคัญของปั จ จัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้ านสถานที่

รายได้ ต่อเดือน

5,001-10,000
(n=118)
( = 3.97)
-

5,001-10,000
( = 3.97)
10,001-15,000
( = 4.19)
มากกว่า15,000
( = 4.22)
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

รายได้ ต่อเดือน(บาท)
10,001-15,000
(n=215)
( = 4.19)
-.224*

มากกว่า15,000
(n=64)
( = 4.22)
-.249*

-

-.025
-

จากตารางที่ 4.20 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติคือ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ต่อเดื อน 5,001-10,000 บาท ให้ค วามสาคัญกับ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านสถานที่น้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดื อน 10,001-15,000
บาท และน้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท

บทที5่
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อกใช้บริ ก ารเช่ า ห้องพัก ในเขตตำบล
ช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริ การเช่าห้องพัก เพื่อเป็ นข้อมูลส่ งเสริ มในการตัดสิ นใจสาหรับการทาธุ รกิจห้องพัก และ
เพื่ อสนองต่ อสิ่ ง ที่ ต้องการของผูเ้ ช่ า ห้องพัก ในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการโดยใช้แบบสอบถาม
ที่มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.940 เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิ ติ คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบความ
แตกต่างค่า เฉลี่ ยโดยใช้สถิ ติ t-test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-Way
Analysis of Variance : ANOVA) ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 50.50 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 19 –
24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 68.75 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 97.75 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 95.25 อาชีพนักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 69.75 และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน10,001- 15,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.75
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ตอนที่ 2 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
ต่ อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ในรายด้านมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ น
ระดับมากและระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือก
เช่ าห้องพักอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.17 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.13 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามลาดับซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไป
1. ปั จ จั ยด้ า นผลิตภัณฑ์ พบว่า มี ความส าคัญต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขต
ตาบลช้า งเผือก อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.17
ในประเด็นย่อยจาแนกตามผลิตภัณฑ์หลักและผลิตเสริ มดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ หลัก พบว่า มีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ในประเด็น
ย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมากที่สุด และระดับมาก ในประเด็น
ย่อยมีค วามส าคัญต่ อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพัก อยู่ในระดับ มากที่ สุดได้แก่ ความคงทนของ
ห้องพัก มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาได้แก่ เครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายใน
ห้องน้ า ครบถ้วนและอยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้งาน มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.34 ห้องพักมี อุปกรณ์ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสาร เช่ น โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.29 ภาพพจน์และชื่ อเสี ยง
ห้องพักและการออกแบบและความสวยงามของห้องพัก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.27
หนังสื อ ตู เ้ สื้ อผ้า อยู่ในสภาพดี พร้ อมใช้งาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.24 ความสะอาดของห้องพัก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 สัญญาณ เคเบิ้ล TV มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อ
การตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้องพักอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ3.91 และที่พกั ของห้องพักมีความใหม่และสะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลาดับ
ผลิตภัณฑ์ เสริ ม พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ในประเด็น
ย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยให้ความสาคัญ
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กับประเด็นย่อย บริ การ ซักรี ด หรื อเครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญภายในห้องพัก มากเป็ นอันดับแรก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และมีร้านขายของชาภายในห้องพักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลาดับ
2. ปั จจัยด้ านราคา พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ในประเด็น
ย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยให้ความสาคัญ
กับ ประเด็ น ย่อ ย ค่ า เช่ า ที่ ต้อ งจ่ า ยต่ อ เดื อ นมี ค่ า เฉลี่ ย มากเป็ นอัน ดับ แรก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.16
รองลงมา ได้แก่ ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่าน้ าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.09 ค่าไฟที่ ตอ้ งจ่ายต่อเดื อน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.05 ค่าประกันความเสี ยหายต่อ
ห้องพักและค่าบริ การอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ค่าบริ การทาความสะอาด
ห้องพัก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 และวิธีการชาระเงิ นค่าเช่ ารายเดื อนผ่านช่ องทางต่าง ๆ (ผ่านทาง
Internet Banking) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลาดับ
3. ปัจจัยด้ านสถานที่ พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.13 ในประเด็น
ย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมากที่สุด และระดับมาก ในประเด็น
ย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ของห้องพัก
ใกล้สถานศึกษา หรื อที่ทางาน มีค่าเฉลี่ ยมากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.28 ทาเลที่ต้ งั ของ
ห้องพักอยูใ่ นแหล่งชุ มชน ใกล้ตลาด และทาเลที่ต้ งั ของห้องพัก มีรถสาธารณะผ่านเข้า - ออก (เช่น
รถสี่ ลอ้ แดง, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง, รถแท็กซี่ ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ในประเด็นย่อย
มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ที่จอดรถของห้องพักมีความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ที่จอดรถของห้องพักมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.97 และจุดต้อนรับมองเห็นชัดเจน ติดต่อสะดวก ตามลาดับ
4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก
ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.61 ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับปานกลางทุกประเด็น
โดยให้ความสาคัญกับประเด็นย่อย แผ่นพับโฆษณา ห้องพักและการมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษ
มากเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 รองลงมา ได้แก่ การแจ้งข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ เช่ น ประกาศ และข่ า วสารประชาสั ม พันธ์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.61 และป้ ายโปสเตอร์
โฆษณาห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ตามลาดับ
5. ปัจจัยด้ านบุคลากร พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ในประเด็น
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ย่ อ ยมี ค วามส าคัญ ต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กเช่ า ห้ อ งพัก อยู่ ใ นระดับ มากและระดับ ปานกลาง
โดยประเด็นย่อยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักอยูใ่ นระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากเป็ น
อันดับแรกคือ พนักงานที่ ให้บ ริ การมี บุคลิ กภาพและการแต่ง กายเรี ยบร้ อย เหมาะสมมี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ า กับ 3.76 รองลงมา ได้แก่ พนัก งานที่ ใ ห้บริ ก ารมี ความรู ้ และความเข้าใจในการให้บริ ก ารมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 พนักงานที่ให้บริ การมีความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.60
พนักงานที่ให้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์และพูดจาสุ ภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 มีพนักงานทางานตลอด
24 ชัว่ โมง (เช่น พนักงานที่ให้บริ การ, แม่บา้ น, พนักงานรักษาความปลอดภัย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
และประเด็นย่อยที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลือกเช่ าห้องพักอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยน่ าเชื่ อถื อ ไว้วางใจได้ และมี ความซื่ อสัตย์ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.49
ตามลาดับ
6. ปัจจัยด้ านกระบวนการ พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้องพักในเขต
ตาบลช้า งเผือ ก อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.62
ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง
โดยประเด็นย่อยที่ มีความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจในการเลื อกเช่ าห้องพักอยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ ย มากเป็ นอันดับแรก คือ ระบบการรั กษาความปลอดภัย ของห้องพัก เช่ น ระบบคี ยก์ าร์ ด
กล้องวงจรปิ ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนในการติดต่อกับห้องพักในด้านต่างๆ
สะดวกและรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ระบบการออกใบแจ้งหนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ระบบการ
รับฝากข้อมูลข่าวสารของพนักงานมีความรวดเร็ วและถู กต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ระบบป้ องกัน
อัคคีภยั /ทางออกฉุ กเฉิ นของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และประเด็นย่อยที่มีความสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก อยู่ในระดับปานกลาง คื อการรับข้อร้ องเรี ยนจากผูพ้ กั อาศัย มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.36 ตามลาดับ
7. ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก
ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ในประเด็นย่อยมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยให้
ความสาคัญกับประเด็นย่อยป้ ายห้องพักมีความโดดเด่นสังเกตเห็นง่ายมีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 รองลงมาก ได้แก่ ความสว่างของไฟฟ้ าบริ เวณถนนของห้องพัก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.66 การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริ เวณห้องพัก เช่น โถงพัก และการจัดพื้นที่บริ เวณห้องพัก
ให้เป็ นสัดส่ วน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องพัก เช่ น
บริ เวณห้องพัก ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ตามลาดับ

58

ตอนที่ 3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ผูเ้ ช่ าห้องพักที่มี เพศต่างกันให้ความส าคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผือ กอาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ย งใหม่
แตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมเพศหญิงให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
มากกว่าเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 3.68 และ 3.69 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถาม
เพศชายให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด 3 ล าดับ แรก ได้แ ก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ผูต้ อบ
แบบถามเพศหญิ ง ให้ค วามส าคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้าน
สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14
เมื่อทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ผูต้ อบแบบถามที่ มีเพศต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผื อก อาเภอเมื อ ง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านราคา ด้านสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จึ งยอมรั บ
สมมติฐานที่ว่า ผูเ้ ช่าห้องพักที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่แตกต่างกันด้าน
ราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ผู้เช่าที่มีอายุต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 19– 24 ปี ให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 30 ปี และอายุ 30 ปี ขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย 3.69, 3.67 และ 3.65 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถามมีอายุ 19– 24
ปี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.17 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ผูต้ อบแบบถาม
มีอายุ 25 – 30 ปี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านสถานที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ผูต้ อบ
แบบถามมีอายุ 30ปี ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.13
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เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูเ้ ช่ าที่มีอายุต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผูเ้ ช่าที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แตกต่างกัน
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาสู งกว่า
ระดับปริ ญญาตรี และผูต้ อบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญาตรี (ค่าเฉลี่ ย 3.69, 3.62
และ 3.54 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถามจบการศึกษาระดับอนุปริ ญญาตรี
ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ผูต้ อบแบบสอบถามที่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 ผูต้ อบแบบสอบถามที่ จบการศึ กษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูเ้ ช่ าที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผื อก อาเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผูเ้ ช่าที่มีอาชีพต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนัก ศึ กษา ให้ค วามสาคัญกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน อาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป และข้าราชการ หรื อรัฐวิสาหกิ จ(ค่าเฉลี่ ย 3.69, 3.68, 3.68 และ 3.67 ตามลาดับ) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นนักศึ กษาให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10 ด้า นราคา มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.01 ผู ้ต อบแบบถามที่ เ ป็ นข้า ราชการหรื อรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้
ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ 3ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.27 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ น
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พนักงานบริ ษทั เอกชน ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ดา้ น
สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พรับ จ้างทัว่ ไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3
ลาดับแรก ได้แก่ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านราคา
และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าผูเ้ ช่าที่มีอาชี พต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ผูเ้ ช่ าที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมื อง จัง หวัดเชี ยงใหม่
แตกต่างกัน
จากการศึกษา พบว่า โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน
10,001-15,000 บาท รายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท
(ค่าเฉลี่ย 3.71, 3.67 และ 3.66 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบถามที่มีรายได้ต่อ
เดือน 5,001 – 10,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.90 ผูต้ อบแบบถาม มีรายได้ต่อเดือน10,001 – 15,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.19 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ผูต้ อบแบบ
ถามมี รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 15,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 3
ลาดับแรก ได้แก่ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านผลิตภัณฑ์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูเ้ ช่ าที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันให้ความสาคัญของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า ห้องพัก ในเขตตาบลช้า งเผื อก อาเภอเมื อ ง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และด้านสถานที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุ ปปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการให้ความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพักในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ และรายได้ต่อเดือน ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีผลต่ อการให้ ความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจเลือกเช่ าห้ องพักในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ

เพศ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ระดับ
อายุ
อาชีพ
การศึกษา

รายได้
ต่ อเดือน

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
.000***

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

.000***

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

.003**

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

.024*
.002**

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, ***มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001

อภิปรายผล
การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การของผูเ้ ช่าห้องพัก ในเขตตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อ
การเลือกใช้บริ การห้องพักในอาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผูศ้ ึกษาได้นามาอภิปรายผลดังนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ผลจากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักของผูเ้ ช่าห้องพักในตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ สู งสุ ดเป็ นลาดับแรก และในประเด็นย่อย ผูเ้ ช่ าห้องพักให้ความสาคัญกับ
เรื่ อง ความคงทนของห้องพัก มีเครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายในห้องน้ าครบถ้วนและอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
และห้องพักมีอุปกรณ์ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ น
บริ การขั้นพื้นฐานที่ผเู ้ ช่าห้องพักคาดหวังไว้วา่ จะต้องได้รับ และเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ช่าห้องพักสามารถที่จะ
สั ม ผัส ได้ท างใจและรั บ รู ้ ไ ด้ จ ริ ง ก่ อ นตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารห้อ งพัก หากผู ้ป ระกอบการได้
จัดเตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องเรื อน ระบบไฟฟ้ าภายในอาคารและห้องพัก ตลอดจนสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่ทนั สมัยและตรงกับความต้องการของผูเ้ ช่าห้องพักและคุ ม้ ค่าที่จะต้องเสี ยไป
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เช่ น ค่าใช้จ่ายเรื่ องที่พกั อาศัย ค่าเดิ นทาง และความสะดวกสบาย เป็ นต้น ก็จะสามารถกระตุน้ การ
ตัดสิ นใจเลื อกเช่ าห้องพัก ได้ในทันที สอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดของ ฟิ ลลิ ป
คอทเลอร์ (Philip Kotlerอ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546) อธิ บายไว้ว่า ผลิตภัณฑ์
(Product) คือ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่นาเสนอขายโดยธุ รกิ จ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้า และจะต้องสร้ า งคุ ณค่ า (Value) ให้เกิ ดขึ้ นกับผลิ ตภัณฑ์ที่ นาเสนอแก่ ลู ก ค้า โดยจะต้อง
ประกอบไปด้วย คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความทนทาน ความน่าเชื่อถือ ความมีรูปลักษณ์พิเศษ
การออกแบบห้องพัก สถานที่ต้ งั ของห้องพักโดยปั จจุ บนั การแข่งขันในธุ รกิ จจะมุ่งเน้นการสร้ าง
คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ขายได้
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของสิ ทธิพงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อผูเ้ ช่าในการเลือกห้องพัก ในอาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญปั จจัยย่อยในระดับมาก ใน
เรื่ องเครื่ องสุ ข ภัณ ฑ์ภายในห้ องน้ า ครบถ้ว นและอยู่ใ นสภาพพร้ อมใช้ง าน เฟอร์ นิเจอร์ ภ ายใน
ห้องพัก และขนาดห้องพัก อยู่ในระดับมาก ดังนั้น การจัดเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวกที่ มีความ
จาเป็ นสาหรับผูเ้ ช่าห้องพักจะเป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของห้องพักได้มากที่สุด
และจะทาให้ได้เปรี ยบเทียบคู่แข่งขัน
2. ด้ านราคา ฟิ ลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler อ้างถึงใน ศิริวรรณเสรี รัตน์และคณะ,
2546) กล่าวว่า ราคา (Price) คือต้นทุนทั้งหมดที่ ลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ ยนกับบริ การที่จะ
ได้รับเป็ นปัจจัยที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องใช้ความพยายามในการคิดเพื่อที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
ลูกค้า ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ราคามีบทบาทในการกาหนดว่า ลู กค้าจะซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อไม่ และ
รวมถึ ง การมี อิทธิ พ ลต่ อความสามารถในการท ากาไรของผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ด้วย ซึ่ ง จะต้องมี ก าร
กาหนดราคาการให้บริ การให้มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การด้วยผลจากการศึกษาพบว่า
เป็ นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ผู ้เ ช่ า ห้ อ งพัก ให้ ค วามส าคัญ มากเป็ นล าดับ ที่ 3โดยให้
ความสาคัญกับเรื่ องค่าเช่ าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดื อนค่าเช่ าที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าพัก และค่าน้ าที่ตอ้ ง
จ่ายต่อเดือน เมื่อคานวณแล้วว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระในแต่ละเดือนซึ่ งผูเ้ ช่าสามารถที่จะชาระได้
โดยไม่กระทบต่อรายได้ที่ได้รับก็จะสามารถตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูเ้ ช่า
ห้องพักที่เป็ นนักศึกษาซึ่ งมีมากถึ งร้ อยละ 69.75 ซึ่ งเป็ นลู กค้ากลุ่ มใหญ่ที่มีความสาคัญต่อธุ รกิ จ
ห้องพักในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ และกลุ่มผูเ้ ช่ าห้องพักที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งมี
รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ดังนั้น การตั้งราคาค่าเช่าห้องพักจึงมีความสาคัญต่อธุ รกิจห้องพัก เมื่อผู ้
เช่าห้องพักพิจารณาแล้วว่าอยูใ่ นอัตราที่สามารถจะจ่ายได้ และมีความคุม้ ค่าที่จะจ่ายเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับธุ รกิจห้องพักในบริ เวณใกล้เคียงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2548:32-46)
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กล่าวว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้ การประเมินผล หรื อการ
จัดการกับสิ นค้าและบริ การในแนวทางของตนเอง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ นับตั้ง แต่ การแสวงหาข้อมู ลเกี่ ยวกับสิ นค้า และบริ ก าร ซึ่ งรวมไปถึ ง การ
เปรี ยบเทียบสิ นค้าและบริ การ จนถึงการตกลงใจซื้ อ
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของสิ ทธิพงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อผูเ้ ช่าในการเลือกห้องพัก ในอาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ค วามส าคัญปั จจัย ย่อยในระดับมากในเรื่ องค่ าน้ า ค่ า ไฟ และค่ า เช่ า รายเดื อน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธิ ติภรณ์ อินมุตโต (2550) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มี ต่อการให้บริ การ
ห้องพัก เซ็ นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยย่อยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น 3 อันดับแรกในส่ วนประสมการตลาดบริ การด้านราคาคือ ค่าเช่าราย
เดื อน และค่าโทรศัพท์ จะเห็ นได้ว่า ปั จจัยด้านราคามีความสาคัญต่อการเลื อกเช่ าห้องพักสาหรับ
กลุ่มลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่ งเป็ นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูเ้ ช่าจะต้องพิจารณาถึงความ
คุม้ ค่าของบริ การที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละเดือน
3. ด้ านสถานที่ ผลจากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านสถานที่ เป็ นปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ผเู ้ ช่าห้องพักให้ความสาคัญมากเป็ นลาดับที่ 2 โดยผูเ้ ช่าห้องพักให้ความสาคัญมากกับ
เรื่ องทาเลที่ต้ งั ของห้องพักใกล้สถานศึกษา หรื อที่ทางานทาเลที่ต้ งั ของห้องพักอยู่ในแหล่งชุ มชน
ใกล้ตลาดทาเลที่ต้ งั ของห้องพักมีรถสาธารณะผ่านเข้า - ออก (เช่น รถสี่ ลอ้ แดง,มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง
,รถแท็กซี่ )จะเห็นได้วา่ ปั จจัยด้านสถานที่มีความสาคัญมากต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องพัก
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณเสรี รัตน์และคณะ (2546) กล่าวไว้วา่ ในการพิจารณาถึงทาเล
ที่ต้ งั ของสถานที่บริ การหรื อห้องพักจะต้องให้อยูใ่ นพื้นที่ที่จะเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกดังนั้นทาเลที่ต้ งั
ของสถานที่ให้บริ การห้องพัก ต้องสามารถครอบคลุ มพื้นที่ในการที่ให้บริ การกลุ่ มเป้ าหมายและ
จะต้องมี ทาเลที่ ต้ งั ที่ สะดวกต่อการเดิ นทางมี ที่จอดรถเพียงพอรวมถึ งมี สิ่งอานวยความสะดวกที่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สิ ทธิ พงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผล
ต่อผูเ้ ช่าในการเลือกห้องพัก ในอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญปั จจัยด้านสถานที่ในระดับมาก และทาเลที่ต้ งั ของห้องพักอยู่ใกล้แหล่งชุ มชนหรื อ
ใกล้ตลาด ทาเลที่ ต้ งั ของห้องพักใกล้สถานศึกษาหรื อที่ทางาน และที่จอดรถของห้องพักมีความ
ปลอดภัย เช่นเดียวกับการศึกษาของ ธิ ติภรณ์ อินมุตโต (2550) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่
มี ต่ อ การให้ บ ริ การห้ อ งพัก เซ็ น ทรั ล ฮิ ล ล์ เ พลส จัง หวัด เชี ย งใหม่ ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านสถานที่ อยูใ่ นระดับมาก ในปั จจัยย่อยมีความพึงพอใจ
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ในระดับมาก ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ของห้องพักใกล้กบั สถานศึกษา หรื อที่ทางาน ทาเลที่ต้ งั ของห้องพัก
อยู่ในแหล่งชุ มชน ใกล้ตลาด และที่จอดรถของห้องพัก มีความปลอดภัย จึงสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้าน
สถานที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องพักเป็ นอย่างมาก
4. ด้ านส่ งเสริมการตลาด การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การสื่ อสารการตลาดถึง
ยังกลุ่มผูบ้ ริ โภค และต้องให้แน่ใจว่าตลาดเป้ าหมายมีความเข้าใจและให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายผล
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาดมีความสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกห้องพักอยูใ่ นระดับปานกลาง จากการศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็นว่า ผูเ้ ช่าห้องพักไม่ได้ให้ความ
สนใจต่อกิจกรรมทางการตลาดที่ผปู ้ ระกอบการนาเสนอ เช่น แผ่นพับโฆษณาห้องพักป้ ายโปสเตอร์
โฆษณาห้องพักการมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษ และการแจ้งข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ เช่น ประกาศ
และข่าวสารประชาสัมพันธ์
การศึกษานี้ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของธิ ติภรณ์ อินมุตโต (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง ความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การห้องพักเซ็ นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง เพราะผูเ้ ช่าห้องพักมุ่งเน้นไปที่ห้องพัก
มากกว่าการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของห้องพัก ดังนั้น จึงไม่ได้ให้ความสาคัญมากนัก
5. ด้ านบุ ค ลากร(People) คื อ การฝึ กอบรมและจู ง ใจให้พนัก งานเกิ ดการบริ การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ งจะสร้ า งให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ขัน โดยพนัก งานจะต้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถ มีทศั นคติที่ดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กบั ลู กค้าได้ และทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึง
พอใจในการใช้บ ริ ก ารผลจากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นบุ ค ลากรมี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกห้องพักอยู่ในระดับมากทุกประเด็น จากการศึกษานี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า
พนักงานผูใ้ ห้บริ การประจาห้องพักในแต่ละแห่ งมีความสาคัญมากต่องานบริ การห้องพัก เพราะ
พนักงานเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งพบปะกับลูกค้าโดยตรง พนักงานสามารถสามารถสร้างความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจให้เกิ ดขึ้นแก่ ผูร้ ั บบริ การได้ ซึ่ งสุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2541: 116) กล่ าวว่า งานบริ การมี
ลักษณะเฉพาะถ้าผูร้ ับบริ การได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็จะเกิ ดความรู ้ สึกในทันทีดงั นั้นเมื่ อ
ผูร้ ั บบริ การได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึ งความรู ้ สึกที่ ดีแต่ในทาง
กลับ กัน ถ้า ไม่ ไ ด้รั บ ความพอใจก็ จ ะเกิ ด ความรู ้ สึ ก ในทางที่ ไ ม่ ดี ต่ อ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารและองค์ก รที่
ให้บริ การในทันทีเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีงานบริ การจึงต้องการคนเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างบริ การที่ดี
บริ การจะดี หรื อไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การ ถ้าได้คนดี มีจิตสานักในการให้บริ การดี
มีทศั นคติต่อการให้บริ การดีและได้รับการปลูกฝังนิ สัยในการให้บริ การและฝึ กฝนตนเองมาดี ก็จะ
ทาให้เกิ ดการบริ การที่ เป็ นเลิ ศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็ นผูท้ างานให้บริ การก็จะเท่ากับ
ผิดพลาดตั้งแต่ตนแล้วจะหวังให้เกิดบริ การที่ดีคงเป็ นไปได้ยาก เพราะคนเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการ
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สร้างและทาลายงานบริ การ บริ การที่ผิดพลาดบกพร่ อง นาความเสี ยหายมากสู่ องค์กรจะพบว่าส่ วน
ใหญ่เกิ ดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่ อเสี ยงยกย่องว่าให้บริ การดี แต่พอเปลี่ยนที่มีงานที่
ให้บริ การก็มีเสี ยงสะท้อนว่าให้บริ การด้วยคุ ณภาพหรื อให้บริ การไม่ดีดงั เดิมและอาจถึ งขั้นทาให้
เสี ยผูร้ ับบริ การเดิมไปก็ได้
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของสิ ทธิพงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อผูเ้ ช่าในการเลือกหอพัก ในอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรมีผลต่อผูเ้ ช่ าในการเลื อกหอพักในอาเภอฝางจังหวัดเชี ยงใหม่ อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของธิ ติภรณ์ อินมุตโต (2550) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
ลู กค้าที่มีต่อการให้บริ การหอพัก เซ็ นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคคล จะเห็ นได้ว่า
บุคลากรมีความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในธุ รกิจบริ การห้องพักเป็ นอย่างมาก
6. ด้ านกระบวนการ คือ กระบวนการในการให้บริ การกับลูกค้า ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบ
โดยเป็ นการส่ งมอบคุ ณภาพในการให้บริ การกับลู กค้า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความรวดเร็ วและเกิดความ
ประทับใจกับลู กค้า เช่ น การทักทายและต้อนรับลู กค้าที่มาติดต่อหอพัก การแนะนาลูกค้าเยี่ยมชม
ห้องพัก การคิดค่าบริ การที่เป็ นธรรมเที่ยงตรง รวมถึงกระบวนการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว เช่ น การบริ การของช่ างซ่ อมแซมอุปกรณ์ ภายในห้องพัก เมื่อลู กค้าแจ้งปั ญหาเป็ นต้น ผล
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกห้องพัก อยู่ใ นระดับ มากจากการศึ ก ษานี้ ช้ ี ใ ห้เห็ นว่า นอกเหนื อไปจากห้องพัก ราคา และ
สถานที่แล้ว ขั้นตอนการให้บริ การก็มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกให้บริ การห้องพักไม่น้อย
กว่าไปกว่าปั จจัยด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์ รวมไป
ถึ งขั้นตอนในการให้บริ การในด้านต่างๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ ว ทาให้ผูเ้ ช่ าห้องพักมีความ
สะดวกในการติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การห้องพักจะยิง่ ทาให้ผเู ้ ช่าห้องพักหรื อลูกค้ามีการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของสิ ทธิพงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อผูเ้ ช่ าในการเลื อกหอพัก ในอาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการมีผลต่อผูเ้ ช่าในการเลือกหอพักในอาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึ กษาของธิ ติภรณ์ อินมุ ตโต (2550) ศึกษาเรื่ อง ความพึ ง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การหอพัก เซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก
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จะเห็นว่า สถานที่บริ การห้องพักที่มีการบริ การที่ดี เอาใจใส่ ลูกค้า มีข้ นั ตอนในการให้บริ การในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นที่น่าพอใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูเ้ ช่าได้เป็ นอย่างดี
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (PhysicalEvidence) คือ การแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ
การบริ การ โดยผ่านการใช้หลักฐานที่ สามารถมองเห็ นได้ เพื่อให้ลูกค้ารั บรู ้ ถึงคุ ณค่าของการส่ ง
มอบบริ การนั้นผลจากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกห้องพักอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น และให้ความสาคัญเรื่ องป้ าย
ห้องพักมีความโดดเด่นสังเกตเห็นง่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ความสว่างของไฟฟ้ าบริ เวณถนนของ
ห้องพักการออกแบบตกแต่งพื้นที่บริ เวณห้องพัก เช่ น โถงพัก และการจัดพื้นที่บริ เวณห้องพักให้
เป็ นสัดส่ วน จากการศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่า การเตรี ยมความพร้อมของธุ รกิจประเภทการบริ การห้องพัก
ไว้รองรับผูเ้ ช่ าห้องพักหรื อลู กค้าที่ตอ้ งการจะเช่าห้องพักได้เห็ นถึ งสภาพความพร้ อมของสถานที่
ห้องพัก มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของผูเ้ ช่าห้องพัก และความ
พร้ อ มในด้า นต่ า งๆ แสดงถึ ง ความเป็ นมื อ อาชี พ ของผู ป้ ระกอบการซึ่ งผู เ้ ช่ า ห้ องพัก หรื อลู ก ค้า
สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ณ สถานที่ให้บริ การจริ ง จะช่วยให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้
ทันที นอกจากนี้ ย งั แสดงถึ ง ความเป็ นมื ออาชี พ ที่ มี ศ กั ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะสู่ คู่ แข่ ง ขันในบริ เวณ
เดียวกันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของฟิ ลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2546) ซึ่ งศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะอธิ บายเกี่ ยวกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ว่าเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริ การ โดยผ่านการใช้หลักฐานที่
สามารถมองเห็ นได้ เพื่ อให้ลูก ค้ารั บรู ้ ถึ งคุ ณค่า ของการส่ งมอบบริ ก ารนั้น ๆ เช่ น การออกแบบ
ตกแต่งสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เป็ นต้น
การศึกษานี้ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสรัญญา สุ ขเพิ่ม (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง ความ
ต้องการของนิสิตต่อการบริ การด้านหอพักนิ สิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุ โลก ผลการศึกษา
พบว่า นิ สิตมีความต้องการต่อบริ การด้านหอพักนิสิตด้านกายภาพอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับการศึกษาของสิ ทธิ พงษ์ วันเพ็ญ (2555) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อผูเ้ ช่าในการเลือกหอพัก ใน
อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ ก ารด้า นลัก ษณะทางกายภาพในระดับมาก การนาเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพให้กบั ลูกค้าให้เห็นเป็ นรู ปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและ
รู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ธุ รกิ จบริ การห้องพักจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิ ดความมัน่ ใจ
ในความเป็ นมืออาชีพของผูใ้ ห้บริ การธุ รกิจห้องพัก และนาไปสู่ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องพัก
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผเู ้ ช่าห้องพักให้ความสาคัญ
มากได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้าน
ลักษณะทางกายภาพสาหรั บปั จจัยส่ งเสริ มการตลาดเป็ นปั จจัย ที่ ผูเ้ ช่ าห้องพักให้ความส าคัญใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผูศ้ ึกษาจึงนามาเป็ นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรมีการดูแลและใส่ ใจกับการบริ หารจัดการห้องพัก
ให้มีความพร้ อมที่ จะให้บริ การอยู่ เสมอ เช่ น ความพร้ อมด้านเครื่ องนอน สุ ขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้ า
น้ า ประปาสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ มี ค วามทัน สมัย และอิ นเตอร์ เ น็ ต Wi-fi เป็ นต้น นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการควรปรับเปลี่ ยนเฟอร์ นิเจอร์ ภายในห้องพักทุกๆ 5 ปี ตรวจและซ่ อมแซม อุ ปกรณ์
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า อย่างสม่ าเสมอเพื่ อความปลอดภัยและสุ ขอนามัย ของผูเ้ ช่ า ห้องพัก และเป็ นการ
บารุ งรักษาห้องพักให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะให้บริ การอยูเ่ สมอ
2. ด้ า นราคา ปั จ จุ บ ัน สถานประกอบการประเภทห้ อ งพัก ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
เชี ยงใหม่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก และมีหลายระดับราคาให้เลือกตามความพอใจของลูกค้าที่ยินดีจะ
จ่าย ซึ่ งหากผูป้ ระกอบพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริ การก็สามารถดึงดูดความสนใจ
ให้แก่ผเู ้ ช่าห้องพักได้ การออกแบบที่สวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่น แปลกและแตกต่างจากคู่แข่งขัน
มี อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกครบตามความต้อ งการของผู เ้ ช่ า ห้อ งพัก มี ร ะบบความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร และมีบริ การฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
พบว่า เพศและรายได้มีผลต่อการให้ความสาคัญต่อการเลื อกใช้บริ การห้องพักแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรสร้ างห้องพักสาหรับชายและหญิง และมีหลายระดับ
ราคาให้ผเู ้ ช่าห้องพักหรื อลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ
3. ด้ านสถานที่ ผูป้ ระกอบการควรจัดหาสถานที่สาหรับจอดรถอย่างเพียงพอกับจานวน
ผูเ้ ช่ าห้องพักที่มีรถยนต์ส่วนตัว เพราะเป็ นเรื่ องที่ผูเ้ ช่ าให้ความสาคัญมากไม่น้อยไปกว่าทาเลที่ต้ งั
นอกจากนี้ แล้ว ภายในอาคารจอดรถควรจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ผเู ้ ช่าห้องพักมีความรู ้สึกไว้วางใจและรู ้สึก
ปลอดภัยในทรัพย์สินที่ฝากไว้กบั สถานประกอบการ นอกจากนี้ยงั พบว่า เพศและรายได้มีผลต่อการ
ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การห้ อ งพัก แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการควรออกแบบตกแต่ ง ห้องพัก ให้เ หมาะสมกับ ผูเ้ ช่ า หรื อลู ก ค้า เช่ น แยกประเภท
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ห้องพักชายและหญิง บริ เวณห้องพักหญิงควรมีพนักงานและรักษาความปลอดภัยหญิงประจา 24
ชัว่ โมง เป็ นต้น
4. ด้ านส่ งเสริ มการตลาด ในการประชาสัมพันธ์ ห้องพัก ผูป้ ระกอบการควรหาวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ที่นอกเหนื อไปจากสิ่ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา และแผ่นพับ เช่น โซเชี ยลมีเดีย Facebook
Instragram และ Line เป็ นต้น เพราะปั จจุบนั สื่ อโซเชี ยลมีเดี ยได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการใช้
ชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค และอาจกล่าวได้วา่ โซเชี ยลมีเดียกลายเป็ นปั จจัยที่ 5 ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
สื่ อโซเชี ยลมีเดี ยนอกจากจะเป็ นสื่ อที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งสาหรับผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังเป็ นสื่ อที่ มี
สามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง และหลากหลาย ซึ่ งจะเป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ งที่
ผูป้ ระกอบการจะต้องให้ค วามส าคัญเป็ นอยางมาก นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการควรจัดแคมเปญ
สาหรับผูเ้ ช่ าห้องพักที่มีระยะเวลาในการพักอาศัยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็ นการขอบคุ ณและรักษา
ฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ในระยะยาว เช่ น ให้ส่วนลด 10-20% มอบของสมนาคุ ณในช่ วงเทศกาลสาคัญๆ
เป็ นต้นนอกจากนี้ยงั พบว่า เพศมีผลต่อการให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การห้องพักแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสมกับทุก
เพศ ซึ่ งควรมีการศึกษาและทาวิจยั เกี่ยวกับกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดสาหรับชายและหญิง เพื่อให้
การจัดกิ จกรรมนั้นๆ สอดคล้องกับความต้องการที่ ชัดเจน จะท าให้กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ประสบความสาเร็ จและตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
5. ด้ านบุคลากร มีความสาคัญต่องานบริ การ การมีบุคลากรที่ดี มีจิตใจให้บริ การจะช่วย
ให้งานบริ การดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จห้องพัก ควรคัดเลื อกบุคลากรที่ มีความรู ้ และความเข้าใจในการให้บริ การมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและพูดจาสุ ภาพ
6. ด้ านกระบวนการ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกให้บริ การห้องพักในระดับมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องระบบการรักษาความปลอดภัยของห้องพัก เช่น ระบบคียก์ าร์ ด กล้องวงจร
ปิ ด เพราะปั จจุบนั มีข่าวอาชญากรรมและการลักขโมยตามห้องพักที่ไม่ได้มาตรฐานอยูบ่ ่อยๆ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรสร้างความเชื่อมัน่ ในระบบความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าห้องพัก
ตั้งแต่แรกเห็น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการที่ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
เช่าห้องพักที่มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ มี ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลื อกให้บริ การห้องพักใน
ระดับมากดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรจัดแต่งสถานที่ให้โดดเด่น มองเห็ นได้ชดั เจน มี ป้ายแสดง
ทางเข้า-ออก มีแสงสว่างเพียงพอตั้งแต่ทางเข้าจนถึ งตัวอาคารห้องพัก ระเบียงทางเดิ น และมีการ
ออกแบบตกแต่งสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่ น สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเป็ นสถานที่สาหรับอยูอ่ าศัย
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ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ ช่ามีความรู ้สึกว่าคุม้ ค่ากับเงิ นที่ตอ้ งจ่ายเป็ นค่าเช่าห้องพักเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานที่
ในบริ เวณใกล้เคียงกัน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพบริ การตามความคาดหวังและบริ การที่ได้รับจริ งของผูเ้ ช่ า
ห้ อ งพัก ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การห้ อ งพัก ของ
ผู ้ป ระกอบการในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ข้อ มู ล จากการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการห้องพักในการนาไปปรับปรุ งและพัฒนาห้องพักให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพบริ การของห้องพักในอาเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับผูใ้ ช้บริ การในการพิจารณาเลื อกเช่าห้องพักที่มีคุณภาพด้านบริ การ
และความปลอดภัย ในการอยู่อ าศัย อี ก ทั้ง ยัง เป็ นข้อมู ล ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพบริ การธุ รกิจห้องพักของตนเองให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และผูท้ ี่สนใจจะเริ่ มต้นธุ รกิจ
ห้องพักในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนาข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์ก่อนเริ่ มดาเนินกิจการ
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ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวศุภามาส ก้อนพิลา

วัน เดือน ปี เกิด

วันที่ 20 ตุลาคม 2532

ที่อยูป่ ั จจุบนั

166/60 ถนนยันตรกิจโกศล ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 083 – 1596912

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551

ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั

การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะบริ หารธุ รกิจ สาขา การจัดการธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บญั ชีธุรการ
บริ ษทั ฉันทิศ จากัด
ตาแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริ การ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน ประจาเขต 1 (เชียงใหม่)

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนา สุ ระ
2. อาจารย์ วีระยุทธเศรษฐเสถียร
3. อาจารย์ ปริ วตั ร เขื่อนแก้ว

อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ภาคผนวก ข

แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อประกอบการศึ กษาวิชาการค้นคว้าอิ สระของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต สาขาบริ หารธุ รกิ จ กลุ่ มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การเช่า
ห้องพัก ในเขตตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คาตอบของท่านจะถู กนาไปประมวลผลเพื่อเป็ นข้อมู ลเบื้องต้นให้กบั ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปทั้งนี้
คาตอบของท่านจะถู กนาไปใช้ในระดับภาพรวมเท่านั้นจึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านในการทา
แบบสอบถามชุดนี้ให้ครบทุกข้อและขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งที่สละเวลาในการทาแบบสอบถามชุดนี้
……………………………………………………………………………………………………...……
คาชี้แจง
กรุ ณาเติมข้อมูลลงในช่องว่าง (...........) หรื อใส่ เครื่ องหมายลงใน [ ] หน้าข้อความที่ตรง
หรื อใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของท่าน
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับความสาคัญมาก
ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับความสาคัญน้อย
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
[ ] 1. ชาย
2. อายุ
[ ] 1. ต่ากว่า 18 ปี
[ ] 3. 25 – 30 ปี
3. ระดับการศึกษา
[ ] 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
[ ] 3. ปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
[ ] 1. นักศึกษา
[ ] 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
[ ] 5. รับจ้างทัว่ ไป
5. รายได้ต่อเดือน
[ ] 1. ต่ากว่า 5,000 บาท
[ ] 3. 10,001 – 15,000 บาท
[ ] 5. 20,001 – 25,000 บาท

[ ] 2.หญิง
[ ] 2. 19 – 24 ปี
[ ] 4. 30 ปี ขึ้นไป
[ ] 2.อนุปริ ญญาตรี
[ ] 4.สู งกว่าปริ ญญาตรี
[ ] 2.ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
[ ] 4.เจ้าของกิจการ / ธุ รกิจส่ วนตัว
[ ] 6.อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………
[ ] 2. 5,001 – 10,000 บาท
[ ] 4. 15,001 – 20,000 บาท
[ ] 6.มากกว่า 25,000บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก ในเขตตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก

1. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1. ภาพพจน์และชื่อเสี ยงหอพัก
2. การออกแบบและความสวยงามของหอพัก
3. ความสะอาดของหอพัก
4. ความคงทนของหอพัก
5. เฟอร์ นิเจอร์ภายในห้องพัก เช่น เตียง โต๊ะเขียน
หนังสื อ ตูเ้ สื้ อผ้า อยูใ่ นสภาพดี พร้อมใช้งาน
6. เครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายในห้องน้ า ครบถ้วนและอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ห้องพักมีอุปกรณ์ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
8. สัญญาณ เคเบิล้ TV
9. มาตรการรักษาความปลอดภัย
10. ที่พกั ของห้องพักที่ความใหม่และสะอาด
11. บริ การ ซักรี ด หรื อ เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
ภายในหอพัก
12. มีร้านขายของชาภายในหอพัก

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1)
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ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(3)
(2)
(1)

2. ปัจจัยด้ านราคา (Price)
1. ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
2. ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าพัก
3. ค่าประกันความเสี ยหายต่อห้องพัก
4. ค่าน้ าที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
5.ค่าไฟที่ตอ้ งจ่ายต่อเดือน
6. ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต
7. ค่าบริ การทาความสะอาดห้องพัก
8. วิธีการชาระเงินค่าเช่ารายเดือนผ่านช่องทางต่าง
ๆ (ผ่านทาง Internet Banking)

ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก
3. ปัจจัยด้ านสถานที่ (Place)
1. ทาเลที่ต้ งั ของหอพักใกล้สถานศึกษา / ที่ทางาน
2. ทาเลที่ต้ งั ของหอพักอยูใ่ นแหล่งชุมชนใกล้
ตลาด
3. ทาเลที่ต้ งั ของหอพักมีรถสาธารณะผ่านเข้า
ออก (เช่น รถสี่ ลอ้ แดง,มอเตอร์ไซด์รับจ้าง,รถ
แท็กซี่)
4. ที่จอดรถของหอพักมีความปลอดภัย

ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(1)
(5)
(3)
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5. ที่จอดรถของหอพักมีเพียงพอ
6. จุดต้อนรับมองเห็นชัดเจน ติดต่อสะดวก

ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก

ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(1)
(5)
(3)

4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
1. แผ่นพับโฆษณา หอพัก
2. ป้ายโปสเตอร์ โฆษณาหอพัก
3. การมอบส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษ
4. การแจ้งข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ เช่น ประกาศ
และข่าวสารประชาสัมพันธ์

ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก
5. ปัจจัยด้ านบุคลากร (People)
1. พนักงานที่ให้บริ การมีบุคลิกภาพและการแต่ง
กายเรี ยบร้อย เหมาะสม
2. พนักงานที่ให้บริ การมีความรู ้และความเข้าใจ
ในการให้บริ การ
3. พนักงานที่ให้บริ การมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา
4. พนักงานที่ให้บริ การมีมนุษยสัมพันธ์และพูดจา
สุ ภาพ

ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(1)
(5)
(3)
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5. มีพนักงานทางานตลอด 24 ชัว่ โมง (เช่น
พนักงานที่ให้บริ การ,แม่บา้ น,พนักงานรักษา
ความปลอดภัย)
6. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ และมีความซื่อสัตย์

ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก
6. ปัจจัยด้ านกระบวนการ (Process)
1. ระบบการรักษาความปลอดภัยของหอพัก เช่น
ระบบคียก์ าร์ด กล้องวงจรปิ ด
2. ขั้นตอนในการติดต่อกับหอพักในด้านต่างๆ
สะดวกและรวดเร็ ว
3. ระบบป้ องกันอัคคีภยั / ทางออกฉุกเฉิ น ของ
หอพัก
4. การรับข้อร้องเรี ยนจากผูพ้ กั อาศัย
5. ระบบการออกใบแจ้งหนี้
6. ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของพนักงานมี
ความรวดเร็ วและถูกต้อง

ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
มาก
ปาน
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(1)
(5)
(3)

81

ระดับความสาคัญต่ อการตัดสิ นใจ
มาก
ปาน
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อผู้เช่ าห้ องพัก
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
กลาง
(4)
(2)
(1)
(5)
(3)
7. ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ ( Physical Evidence)
1. ป้ ายหอพักมีความโดดเด่นสังเกตเห็นง่าย
2. การออกแบบตกแต่งพื้นที่บริ เวณหอพัก เช่น
โถงพัก
3. การจัดพื้นที่บริ เวณหอพักให้เป็ นสัดส่ วน
4. ความสว่างของไฟฟ้าบริ เวณถนนของหอพัก
5. สภาพแวดล้อมภายนอกหอพัก เช่น บริ เวณ
หอพัก ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

******ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ในการให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม******

นางสาว ศุภามาส ก้อนพิลา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

