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บทคัดย่ อ

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.
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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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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

ศุภามาส ก้อนพิลา

