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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมาใช้บริการหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับเป็น

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาจากตัวอย่างจ านวน 164 ราย และท าการวเิคราะห์ด้วยสถติ ิความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการจ านวน 164 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-22 เรียนอยู่ชัน้ปีท่ี 3 มีรายได้ 

5,001 – 10,000  ใชร้ถจักรยานยนต ์ตัดสินใจเขา้พักหอพักภูตะวันเพลส เนื่องจากเพื่อน ระดับความส าคัญของผู้ใชบ้ริการ

ตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม ่ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณารายด้าน 

พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นล าดับแรก (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาได้แก่   

ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.25)   ด้านบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 4.20)   ด้านสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย = 4.16)    ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 

= 4.14) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.06) และด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) นอกจากนี้  ระดับ        

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.58) เมื่อพิจารณารายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 

(ค่าเฉลี่ย = 4.05) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ด้านบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 3.68) ด้านลักษณะทาง

กายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ด้านราคา  (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ด้านสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย = 3.33) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(ค่าเฉลี่ย = 3.05) ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาด

บริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม ่พบวา่ ปัจจัยท่ีอยูใ่น Quadrant A คือด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย

ผลตา่ง =1.23) ซึ่งตอ้งเร่งแกไ้ขก่อนล าดับแรก โดยมีปัจจัยย่อย คือ และโปรโมช่ันของทางหอพัก เชน่ ส่วนลดราคาห้องพัก

เมื่อไม่ได้อยู ่ (ค่าเฉลี่ยผลตา่ง =1.48)   การจัดท าเว็บไซต์ท่ีให้ขอ้มูลครบถ้วน และเป็นประโยชน์  (ค่าเฉลี่ยผลตา่ง =1.47)   

และปัจจัยด้านสถานท่ี (ผลต่าง =0.83)  โดยมีปัจจัยย่อย ได้แก่ ถนนผ่านหอพักกว้างขวาง รถสามารถผ่านได้สะดวก 

(ผลต่าง =1.62)  ท่ีจอดรถของหอพักมีเพียงพอ และปลอดภัย (ผลต่าง =1.37)  บริเวณของหอพักกว้างขวางไม่แออัด 

(ผลตา่ง =1.24) 
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ปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีอยู่ใน Quadrant A ท่ีควรแก้ไขในล าดับต่อไป ด้านบุคคล มีปัจจัยย่อย คือ พนักงานรักษา   

ความปลอดภัยนา่เช่ือถือ ไวใ้จได้ พนักงานของหอพักมคีวามซื่อสัตย์ไว้ใจได้ และพนักงานหอพักมคีวามเอาใจใส่ ด้านราคา  

มีปัจจัยย่อย คือ ค่าประกันความเสียหาย ด้านลักษณะทางกายภาพ มีปัจจัยย่อย คือ สิ่งแวดล้อมในอาคาร เช่น  

ไฟทางเดิน ปา้ยบอกทาง ทางหนีไฟ  

ABSTRACT 

 This study aimed to examine satisfaction of Chiang Mai University students towards services marketing mix 

of Phutawan Place Dormitory, Chiang Mai province. Questionnaires were used as the tool to collect data from 164 

samples. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistic, including frequency, percentage, and 

mean. 

 The findings presented that the majority of 164 customers was the 3rd year female students in the age of 

20-22 years old. They received 5,001-10,000 Baht for income and used motorbike for vehicle. Friend was 

considered as a person influencing their decision on staying at Phutawan Place Dormitory. In an overview, they rated 

the following services marketing mix factors of Phutawan Place Dormitory, Chiang Mai province at high level of 

importance: promotion (at the mean of 4.28), product (at the mean of 4.25), people (at the mean of 4.20), place (at 

the mean of 4.16), price (at the mean of 4.14), physical evidence (at the mean of 4.06), and process (at the mean 

of 3.93), respectively. In the meanwhile, they rated their satisfaction towards following services marketing mix 

factors of Phutawan Place Dormitory, Chiang Mai province at high level (at the mean of 3.58): product (at the mean 

of 4.05), process (at the mean of 3.93), people (at the mean of 3.68), physical evidence (at the mean of 3.52), 

price (at the mean of 3.50), place (at the mean of 3.33), and promotion (at the mean of 3.05), respectively. 

 The comparative study between level of importance and level of satisfaction that the customers gave to 

services marketing mix factors of Phutawan Place Dormitory, Chiang Mai province revealed that factors namely 

promotion and place fell into Quadrant A, which referred to attributes that required urgent improvement (at the 

differences of 1.23 and 0.83 in means, accordingly). Attributes in the promotion factor were special promotion as 

offered by the dormitory such as room discount when taking temporary leave (at the difference of 1.48 in means), 

and dormitory website with informative and useful content (at the difference of 1.47 in means). Attributes in the 

place factor were wide road in front of the dormitory that made transportation convenient (at the difference of 1.62 

in means), adequate and safe parking lots (at the difference of 1.37 in means), and large and airy area of the 

dormitory (at the difference of 1.24 in means).  

 Attributes of other factors being found in Quadrant A which were needed further improvement were 

showed hereafter. Attributes in people factor were reliable and trustful security guards, honest and trustful staff of 
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the dormitory, and attention of the dormitory staff. Attribute in price factor was damage insurance fee. Attribute in 

physical evidence factor was indoor environment such corridor lighting, guide signs, and fire exit.  

บทน า 

 ปัจจุบัน  จังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก มีธุรกิจต่างๆ เตบิโตมากขึน้เร่ือยๆ จึง

เป็นสาเหตุให้มีผู้คนจ านวนมากได้ย้ายถิ่นท่ีอยู่อาศัยมาอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น จากสถิติการเพิ่มของจ านวน

ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่จาก1,666,888 คน ใน  พ.ศ. 2556 เป็น 1,678,284 คน ใน  พ.ศ. 2557 (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2557)  ซึ่งสาเหตุส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากเชียงใหม่ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางทางธุรกิจของภาคเหนือเพียงอย่างเดียว ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของ

ภาคเหนืออีกด้วย  มีสถาบันทางการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงตั้งขึ้นมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น (ศูนย์บริการข้อมูลการค้า

การลุงทุน จังหวัดเชยีงใหม่, 2557) จากสาเหตุดังกล่าวมานี้  จึงท าให้เกิดความตอ้งการท่ีพักอาศัยท่ีเพิ่มสูงมากขึน้ตามไป

ด้วยเชน่กัน 

 ปัจจุบันมหีอพัก อพาร์ทเมน้ตแ์ละคอนโดมิเนยีมเกิดขึน้มากมาย โดยในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่   พบว่า

มีท่ีพักอาศัยเปิดให้บริการและจดทะเบียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ท้ังสิ้น 1,009 แห่ง โดยในเขตเทศบาลต าบล 

สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเป็นพื้นท่ีบริเวณเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ภาคเหนือ มีอพาร์ทเม้นต์และคอนโดมิเนียมท่ีจดทะเบียนท้ังสิ้น 45 แห่ง และมีหอพักท่ีจดทะเบียนท้ังสิ้น 350 แห่ง  

(เทศบาลต าบลสุเทพ, 2557) ซึ่งเมื่อสังเกตจากสถิตดิังกล่าวแล้วพบว่า  สัดส่วนในเทศบาลต าบลสุเทพ มีจ านวนหอพักท่ี

เกิดขึ้นมากกว่ามอีพารเ์ม้นต์และคอนโดมิเนยีม เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจหอพักใชเ้งินลงทุนท่ีนอ้ยกว่าธุรกิจอพาร์

เม้นต์และคอนโดมิเนียม ประกอบกับค่าเช่าท่ีไม่แพง หอพักจึงได้รับความนิยมในการเข้าพักจากนักศึกษา ท าให้คนส่วน

ใหญ่นิยมสร้างหอพัก แต่เมื่อส ารวจจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น   พบว่า มีจ านวนนักศึกษาในปี 2556 

จ านวน 28,822 คน และในปี 2557 จ านวน 28,434 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) ซึ่งถือว่ามีจ านวนนักศึกษาท่ี

ลดลง ส่งผลให้ธุรกิจหอพักมีการแข่งขันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของนักศึกษา โดยแตล่ะหอพักมีการสร้าง

ความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักศึกษามาใช้บริการหอพักของตนเอง เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย ห้องพัก

สวยงามกว้างขวาง  มีสระว่ายน้ า มีท่ีจอดรถเพียงพอ การตั้งราคาท่ีจูงใจ อีกท้ังยังมีการสร้างความพึงพอใจให้กับ

นักศึกษาท่ีมาใช้บริการโดยจะต้องรักษาระดับให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อ

เป็นการรักษาระดับลูกค้าให้มาใชบ้ริการหอพักของตนเองอยา่งต่อเนื่องให้มากท่ีสุด 

 หอพักภูตะวันเพลส เป็นสถานประกอบการประเภทหอพัก โดยตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 3 หมู่ท่ี 8 ต าบล สุเทพ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมเปิดด าเนินกิจการเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2551 ให้บริการห้องพักแบบรายเดือนท้ังสิ้น 99 ห้อง  

โดยก าหนดให้ หนึ่งห้องพักพักได้สองคน และมสีิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ได้แก่ ชุดเฟอร์นิเจอร์ครบชุด 

พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน้ าอุ่น มีระบบสแกนนิ้ว ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิด 

เป็นต้น อีกท้ังยังอยู่ใกล้แหล่งชุนชม และสถานศึกษา โดยในปี 2557 มีผู้พักอาศัยจ านวนท้ังสิ้น 82 ห้องเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท้ังหมด เมื่อเทียบกับปี 2556 มีผู้พักอาศัยจ านวนท้ังสิ้น 90 ห้องโดยอัตราการเข้าพักท่ีผ่านมา 
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มีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีหอพักจ านวนมาก และมีจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง จึงท าให้มีการแข่งขันกันสูง  

(สุรเดช ธนพิทักษ,์ 2558: สัมภาษณ์) 

 ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่วนประสมการตลาดบริการ

ของหอพักภูตะวันเพลส อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ทัง้นี้เพื่อท่ีจะได้น าผลการศึกษาที่ได้ไปใชใ้นการปรับปรุงและพัฒนา 

กลยุทธ์ต่างๆ ในการแข่งขันตอ่ไป เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของกิจการ และเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ท่ีสนใจในธุรกิจหอพักต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  

อุทัยพรรณ สุดใจ (2547: 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

โดยอาจจะเป็นไปในเชงิประเมินค่าว่าความรู้สกึหรอืทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนัน้เป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 180-181) อธิบายว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction”  

ซึ่งมีความหมายว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” และตามความหมายท่ียึดประสบการณ์ท่ี

เกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้าเป็นหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ เป็นผลท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวม

ท้ังหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 

“ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าอย่างตอ่เนื่อง”  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจได้น ากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1977: อ้างในศุภจิต สนิทวงศ์ ณ 

อยุธยา, 2550) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความส าคัญกับผลท่ีได้ (Importance-Performance Analysis : IPA) เรียกย่อๆว่า IPA 

เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใช้ได้ง่ายส าหรับการประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะผลประกอบการและความส าคัญของ

ผลิตภัณฑแ์ละบริการหรืออีกนัยหนึ่งสิ่งนี้คอืความคาดหวังของลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑบ์ริการตามท่ีต้องการเทคนิค IPA 

มขี้อดี คือ เป็นการประเมนิผลท่ีมีต้นทุนต่ า มีเทคนคิการประเมนิท่ีเข้าใจง่าย และสามารถให้ขอ้มูลในเชงิลึกท่ีส าคัญของการ

ให้บริการซึ่งองคก์รสามารถมุ่งความสนใจไปยังส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น 

การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปแบบกราฟสองมิติจากคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งมาจากมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) โดยแบ่งกราฟออก เป็นแกนต้ังและแกนนอน โดยแกนต้ังจะบอกถึงระดับความส าคัญและแกนนอนจะบอก

ถึงระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า โดยภายในกราฟจะแบ่งการวัดออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ

มากและระดับนอ้ย  
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ส าคัญมาก 

 

                                                 

                                                                   

                                                                                                          

                                             

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความคาดหวังหรือระดับความส าคัญ และการประเมิน

ความเห็น (ความพงึพอใจ) ของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

เมื่อน าความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติ ผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู ่Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบาย

ความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปน้ี 

Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเพยีงพอ (คะแนนความส าคัญสูง แต่คะแนนความพงึพอใจต่ า) 

Quadrants B (Keep Up The Good Work) คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้ รับการ

ตอบสนองเป็นอยา่งดี (คะแนนความส าคัญ และความพึงพอใจสูง) 

Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพต่ าในลักษณะที่ไมม่คีวามส าคัญต่อลูกค้า

มากนัก ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได้ (คะแนนความส าคัญ และความพึงพอใจต่ า) 

Quadrants D (Possible Over Kill) คือ สินค้าหรือบริการท่ีผู้ให้บริการให้ความส าคัญเกินความจ าเป็นใน

คุณลักษณะท่ีลูกค้าให้ความส าคัญไมม่ากนัก (คะแนนความส าคัญต่ า แต่คะแนนความพึงพอใจสูง) 

การแบ่งคุณลักษณะ Quadrant จ านวน 4 กลุ่มของข้อมูลจะใชค้่าเฉลี่ยระดับความส าคัญและความพึงพอใจเป็น

ตัวแบ่ง 

 

พึงพอใจ

น้อย                                                                              

A 

ต้องให้ความสนใจ 

(Concentrate here) 

                   B 

พึงพอใจต่อผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

    (Keep up with good work) 

พงึพอใจมาก 

ส าคัญน้อย 

       C 
            ไมต่อ้งให้ความส าคัญมาก 

       (Low priority) 

D 
ให้บริการได้ดมีาก แต่ลูกคา้  

ไมค่่อยให้ความส าคัญ 

(Possible over kill) 

                                                                                                             

ไม่ค่อยใหค้วามส าคญั 
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3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2550) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

 การศึกษาคร้ังนี้ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กรอบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

ของหอพักภูตะวันเพลส อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าระดับความความพึงพอใจและ

ระดับความส าคัญของผู้รับบริการต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการ 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเกี่ยวกับความพงึพอใจของนักศกึษามหาวิทยาลัยเชยีงใหมต่่อสว่นประสมการตลาด

บริการของหอพักภูตะวันเพลส อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตในการศึกษาและเพื่อเป็นแนวทาง การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากประชากรท้ังหมด  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมาใช้บริการหอพักภูตะวันเพลส เลขท่ี 3  

หมู่ท่ี 8 ต าบล สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 164 คนตามจ านวนท่ี

ได้ลงทะเบียนไว้  

แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีใช้บริการหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ยานพาหนะ เป็นต้น ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความส าคัญและความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม ่ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด 

บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ท่ีมาใชบ้ริการของหอพักภูตะวันเพลส อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 

 ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ข้อมูลระดับความพึงพอใจและระดับความส าคัญของผู้ รับบริการต่อคุณภาพการให้ 

บริการใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจและระดับความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ            

1. พงึพอใจมากท่ีสุด/ส าคัญมากท่ีสุด  2. พึงพอใจมาก/ส าคัญมาก  3. พึงพอใจปานกลาง/ส าคัญปานกลาง  4. พึงพอใจน้อย/

ส าคัญนอ้ย และ 5. พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด/ส าคัญน้อยท่ีสุด ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าระดับความพงึพอใจและ

ระดับความส าคัญนัน้ จะใชค้่าเฉลี่ยของค่าระดับความพงึพอใจและระดับความส าคัญเป็นจุดตัด โดยน าค่าท่ีได้มาบันทึกลง

ในกราฟของ Martilla, J.A. and J.C. (1977): Importance- Performance Analysis เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
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และระดับความส าคัญของผู้รับบริการ ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใชบ้ริการเป็นค าถามปลายเปิดน าเสนอในรูปแบบการ

บรรยาย 

3. ประชากร 

ในการศึกษาครัง้นี้ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท้ังหมด  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ท่ีมาใชบ้ริการ

หอพักภูตะวันเพลส เลขท่ี 3 หมู่ท่ี 8 ต าบล สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีจ านวน

ท้ังหมด 164 คนตามจ านวนท่ีได้ลงทะเบียนไว้ (สุรเดช ธนพิทักษ์, 2558, สัมภาษณ)์ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาท่ีมาใช้บริการหอพัก 

ภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม ่จ านวน 164 คน และตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ

ความครบถ้วน 
 

ผลการศึกษา 
 

  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมาใช้บริการ

หอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ได้น าแนวคิดส่วนประสมการตลาด และเทคนิค IPA (Importance-

Performance Analysis ) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสม

การตลาด โดยใชก้ารวเิคราะห์ด้วยสถติ ิจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บรกิารของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 164 คน มีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมา ได้แก่ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมาได้แก่ อายุ 17-19 ปี คิดเป็น    

ร้อยละ 31.70 อายุ 23-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.60 อายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5 .50 ส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีท่ี 3     

คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมาได้แก่ ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 30.50 ชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 17.70 ชั้นปีท่ี 1 คิดเป็น    

ร้อยละ 12.20 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.50 ส่วนใหญ่มรีายได้ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.50 

รองลงมาได้แก่ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.90 

และไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 มีรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 54.90 รองลงมา ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 

25.60  รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 20.70 และรถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าพักหอพัก      

ภูตะวันเพลสเนื่องจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 23.80 ผู้ท่ีเคยพักอาศัยมา

ก่อน คิดเป็นร้อยละ 18.90 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.10 และสื่อโฆษณาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ระดับความส าคัญของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัด

เชียงใหม ่

ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวมต่อ

ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่   

ด้านผลิตภัณฑด์้านบุคคลด้านสถานท่ีดา้นราคาด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการตามล าดับ 

ตารางที่ 1 แสดงสรุป10 อันดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการของ  

   หอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม่ 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 การออกแบบ และความสวยงามภายในหอพัก ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.45 มาก 

2 การแจ้งขา่วสารท่ัวไปของหอพัก ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.36 มาก 

การรับแจ้งซ่อม และการให้บริการซ่อมแซม

รวดเร็ว 

ด้านกระบวนการ 

3 พนักงานของหอพักปฏิบัติต่อผู้ เข้าพักทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน 

ด้านบุคคล 4.35 มาก 

4 ท าเลท่ีต้ังของหอพักใกล้สถานศึกษา ด้านสถานที่ 4.33 มาก 

พนักงานของหอพักมคีวามซื่อสัตย์ ไวใ้จได้ ด้านบุคคล 

5 บริเวณของหอพักกว้างขวางไมแ่ออัด ด้านสถานที่ 4.32 มาก 

การบริหารงานของเจ้าของหอพัก ด้านกระบวนการ 

มรีะบบรักษาความปลอดภัย 

6 บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.31 มาก 

สิ่งแวดลอ้มในอาคาร ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7 ภาพลักษณ์ช่ือเสียงของหอพัก ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.30 มาก 

บรรยากาศเหมาะแก่การพักอาศัย 

บริการเคเบ้ิลทีวีภายในห้องพัก 

8 ท่ีจอดรถของหอพักมเีพยีงพอ และปลอดภัย ด้านสถานที่ 4.29 มาก 

9 โปรโมช่ันของทางหอพัก ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.27 มาก 

พนักงานรักษาความปลอดภัยนา่เช่ือถือ ไวใ้จได้ ด้านบุคคล 

การออกแบบและความสวยงามของอาคาร

หอพัก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

10 ค่าเชา่รายเดอืน ด้านราคา 4.25 มาก 
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ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัด

เชียงใหม ่

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม ่

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่  

ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงสรุป 10 อันดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสม 

     การตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม่ 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ความเหมาะสมของขนาดห้องพักกับผู้พักอาศัย ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.31 มาก 

2 บริการเคเบ้ิลทีวีภายในห้องพัก ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.25 มาก 

3 ท าเลท่ีต้ังของหอพักใกล้สถานศึกษา ด้านสถานที่ 4.21 มาก 

4 บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.20 มาก 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพัก 

5 ระบบสาธารณูปโภค ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.18 มาก 

6 พนักงานของหอพักยิ้มแยม้ แจ่มใส และเป็นกันเอง ด้านบุคคล 4.12 มาก 

7 ขั้นตอนในการตดิตอ่สะดวก และรวดเร็ว ด้านกระบวนการ 4.09 มาก 

8 การออกแบบ และความสวยงามของอาคารหอพัก ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.08 มาก 

9 ขั้นตอนการช าระเงิน ด้านกระบวนการ 4.07 มาก 

มชีา่งคอยซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในห้องพักหากมี

ปัญหา 

10 ระบบจัดการขยะของหอพัก ด้านกระบวนการ 4.05 มาก 

มรีะบบรักษาความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสม 

การตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิค IPA(Importance-Performance Analysis) 

ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 

ความส าคัญ ความพึงพอใจ ผลต่าง IPA 

Quadrants 

ค่าเฉลี่ย ล าดับ ค่าเฉลี่ย ล าดับ ค่าเฉลี่ย ล าดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  

2. ด้านราคา  

3. ด้านสถานที่  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

5. ด้านบุคคล 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

7. ด้านกระบวนการ 
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ความส าคัญ 

 
ความพงึพอใจ 

ภาพที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม่ 
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 จากภาพท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างระดับความส าคัญและระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อสว่น

ประสมการตลาดบริการของหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านสถานท่ี  

อยู่ใน Quadrant A ซึ่งด้านดังกล่าวมีคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าและไม่ได้ รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคคลอยู่ Quadrant B หรืออาจกล่าวได้วา่ ซึ่งควรเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีขึ้น ด้านลักษณะทาง

กายภาพ และด้านราคาอยู่ใน Quadrant C ซึ่งสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน ด้านกระบวนการอยู่ใน Quadrant D 

ซึ่งผู้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกนิความจ าเป็น 

การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ความพึงพอใจ  

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกหอพักของนักศึกษาระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับรวิภา  

วงศ์บุศยรัตน์ (2547) พบวา่ นักศกึษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหมม่ีความพึงพอใจตอ่การให้บริการหอพัก

นักศกึษาในดา้นผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากหอพักท่ีเปิดให้บริการเป็นหอในก ากับของคณะเภสัชศาสตร์ 

ซึ่งมีราคาไมสู่ง และอาจจะมีสภาพท่ีไม่ทันสมัยแบบหอขา้งนอกของเอกชน 

2. ปัจจัยด้านราคา 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยด้านราคาในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

รวิภา วงศ์บุศยรัตน์ (2547) ท่ีพบว่า นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพึงพอใจต่อ            

การให้บริการหอพักนักศึกษาในด้านราคาในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีได้ศึกษา        

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อ

การเลือกหอพักของนักศกึษาระดับปานกลาง  อาจเนื่องมาจากหอพักเป็นของเอกชนท่ีมีราคาค่อนข้างสูงท้ังในด้านค่าเช่า

รายเดอืน และค่าบริการอ่ืนๆ 

3. ปัจจัยด้านสถานที่ 

 จากการศกึษาพบวา่  ผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยดา้นสถานท่ีในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อย

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้สถานศึกษา สอดคล้องกับธิติภรณ์ อนิมุตโต (2550) ท่ีศึกษาความพึงพอใจ

ของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจัยด้านสถานท่ีมีผลต่อการเลือก

หอพักของนักศึกษาระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับรวิภา วงศ์บุศยรัตน์  (2547) ท่ีพบว่า นักศึกษาของคณะ         

เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาในด้านสถานท่ีในระดับมาก  

อาจเนื่องมาจากบริเวณหอพัก และสถานศึกษาอยู่ในบริเวณเดียวกันท าให้การเดินทางสะดวกสบาย และสามารถเดินไป

เรียนได้แทนการใชร้ถจักรยานยนตห์รือรถยนต์จึงท าให้ไม่มีปัญหาเร่ืองของท่ีจอดรถ 
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับรวภิา วงศ์บุศยรัตน์ (2547) ท่ีพบวา่ นักศกึษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่มีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาในด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต 

(2550) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมตี่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกหอพักของนักศึกษาระดับมาก  อาจเนื่องมาจากการมีแผ่นพับโฆษณา และมี

การจัดกิจกรรมร่วมกันภายในหอพักจึงท าให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจมาก ในขณะท่ีหอพักภูตะวันนั้นยังไม่มีแผ่นพับโฆษณา 

และไมม่กีิจกรรมร่วมกันกับผู้ใชบ้ริการ 

5. ปัจจัยด้านบุคคล 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยด้านบุคคลในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัด

เชยีงใหม ่ที่พบวา่ปัจจัยดา้นบุคคลมผีลต่อการเลือกหอพักของนักศกึษาระดับมาก แตไ่ม่สอดคล้องกับรวภิา วงศบุ์ศยรัตน ์

(2547) ท่ีพบว่านักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาใน

ด้านบุคคลในระดับปานกลาง การท่ีหอพักเป็นหอพักในก ากับผู้ดูแลให้ค าปรึกษาจะเป็นอาจารย์ท่ีต้องรับผิดชอบในด้าน

การสอนและการวิจัยเป็นหลัก ซึ่งท าให้ไม่มีเวลาอย่างเต็มท่ีในการดูแลนักศกึษา 

 6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์

เพลส จังหวัดเชยีงใหม ่ที่พบวา่ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมผีลต่อการเลือกหอพักของนักศกึษาระดับมาก โดยปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการออกแบบ และความสวยงามของอาคารหอพัก แต่ไม่สอดคล้องกับรวิภา วงศ์บุศยรัตน ์

(2547) ท่ีพบว่านักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาใน

ด้านลักษณะทางกายภาพในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากเป็นหอพักในก ากับจึงท าให้มีบริเวณใช้สอยของหอพักจ ากัด

ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยดา้นกระบวนการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัลฮิลล์เพลส จังหวัด

เชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกหอพักของนักศึกษาระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับรวิภา  

วงศ์บุศยรัตน์ (2547) ท่ีพบวา่นักศกึษาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวทิยาลัยเชยีงใหมม่คีวามพงึพอใจต่อการให้บริการหอพัก

นักศึกษาในด้านกระบวนการในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากหอพักในก ากับมีงบประมาณท่ีจ ากัดและระบบรักษา

ความปลอดภัย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบคีย์การ์ดหรือระบบสแกนนิ้วมือยังไม่มี ท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความรู้สกึไมป่ลอดภัยจึงท าให้พึงพอใจในระดับปานกลาง และกระบวนการท างานต่างๆ ของเจ้าหนา้ที่มคีวามล่าช้าดว้ย 
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ความส าคัญ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญในระดับมากต่ออิทธิพลในการเลือกหอพักใน

เทศบาลนครเชยีงใหม่  

2. ปัจจัยด้านราคา 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านราคาในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

ณฐพงษ ์นักการยี ์(2554) ท่ีพบวา่ปัจจัยดา้นราคามคีวามส าคัญในระดับมากต่ออทิธิพลในการเลอืกหอพักในเทศบาลนคร  

3. ปัจจัยด้านสถานที่ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านสถานท่ีในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

ณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านสถานท่ี มีความส าคัญในระดับมากต่ออทิธิพลในการเลอืกหอพักในเทศบาล

นครเชยีงใหม่  

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านการส่งเส ริมการตลาดในระดับมาก  

แต่ไม่สอดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญในระดับปานกลาง

ต่ออิทธิพลในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของหอพักเป็นวัยท างาน   

มรีายได้ในระดับปานกลางถึงระดับมากจึงให้ความส าคัญในปัจจัยดา้นโปรโมช่ันต่างๆนอ้ยกว่าผู้ใชบ้ริการท่ีเป็นนักศกึษาซึ่ง

ยังไม่มีรายได้ 

 5. ปัจจัยด้านบุคคล 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านบุคคลในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับณฐ

พงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านบุคคล มีความส าคัญในระดับมากต่ออิทธิพลในการเลือกหอพักในเทศบาลนคร

เชยีงใหม่  

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีพบวา่ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความส าคัญในระดับมากตอ่อทิธิพล

ในการเลอืกหอพักในเทศบาลนครเชยีงใหม่  

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านกระบวนการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการมีความส าคัญในระดับมากต่ออิทธิพลในการเลือกหอพักใน

เทศบาลนครเชยีงใหม่  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษานี้ ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้ใช้บริการหอพักภูตะวันเพลส จังหวัดเชยีงใหม ่ในส่วนข้อมูลของการจ าแนกตามเพศจะใช้ส าหรับในอนาคตท่ีทางหอพัก

อาจจะต้องการแยกเพศของผู้ใช้บริการ หรือผู้ท่ีสนใจจะเปิดหอพักท่ีแยกเพศของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน โดยจะเสนอ

แนวทางในภาพรวม เนื่องจากในปัจจุบันทางหอพักยังเปิดให้บริการหอพักนักศกึษาท้ังชาย และหญิง ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยที่ทางหอพักควรต้องแก้ไขเป็นล าดับแรก (Quadrant A) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ปัจจัยย่อยด้านโปรโมชั่นของทางหอพัก ปัจจุบันทางหอพักไม่ได้มีโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ผู้ ใช้บริการเลย  

และจากการส ารวจจากหอพักอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง พบว่า ราคาเชา่จะอยูใ่นระดับเดียวกัน แต่จะแตกตา่งกันท่ีค่าบริการ

อื่นๆ โดยมีโปรโมชั่น เช่น ให้ใช้บริการเคเบ้ิลทีวีฟรี โดยการจัดท าโปรโมชั่นทางหอพักสามารถออกโปรโมชั่นช่วงปิดเทอม 

เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการไม่ย้ายออกในช่วง 2-3 เดือนท่ีมีการปิดเทอม โดยไม่คิดค่าน้ า และค่าเคเบ้ิลทีวีแก่ผู้ใช้บริการ 

(ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใช้บริการค่าเคเบ้ิลทีวีก็เป็น fix cost อยู่แล้ว)  และเพื่อเป็นการดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการพักอาศัยนานขึ้น  

อีกท้ังทางหอพักควรจัดให้มีโปรโมชั่นส าหรับผู้เข้าพักใหม่ ถ้าท าสัญญาเช่า 1 ปี ทางหอพักจะให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้

สายฟรี 1 เดือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืดระยะเวลาในการพักอาศัย ลดอัตราการย้ายห้องของผู้ใช้บริการ เนื่องจากจากเดิม

ทางหอพักมกีฎคือ สัญญาในการเชา่คือ 6 เดอืน 

ปัจจัยย่อยด้านการจัดท าเวปไซต์ท่ีให้ข้อมูลครบถ้วน และเป็นประโยชน์ ในปัจจุ บันทางหอพักยังไม่มีช่องทางนี้ 

ทางหอพักควรจัดท าเวปไซต์ของหอพักเอง โดยจัดท ารูปแบบให้มีความทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนใช้เป็นสื่อ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร และรับข้อมูลร้องทุกข์ หรอืการแจ้งซ่อมจากผู้ใช้บริการ โดยรายละเอียดภายในเวป

ไซต์จะประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของหอพัก ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบตา่งๆ ข่าวประกาศท่ีต้องการแจ้งให้ผู้ใชบ้ริการทราบ  

เวปบอร์ดส าหรับแจ้งซ่อมสิ่งของท่ีเสียและการแจ้งเกี่ยวกับการท างานของพนักงานหอพัก เป็นต้น 

ปัจจัยด้านสถานที่  

ปัจจัยย่อยด้านถนนผ่านหอพักกว้างขวาง รถสามารถผ่านได้สะดวก เป็นเร่ืองท่ียากในการควบคุมปัญหาด้าน

ดังกล่าว แตท่างหอพักสามารถหาทางแก้ไขเฉพาะหนา้ไปก่อน โดยทางหอพักควรมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ใชบ้ริการถึงเส้นทาง

มาหอพักซึ่งสามารถมาได้หลายทาง เช่น ใช้เส้นทางถนนสุเทพ ซอย 1, เส้นทางถนนสุเทพ ซอยวัดอุโมงค์ เพื่อหลีกเลี่ยง

ปัญหาคับแคบของถนนผ่านหอพัก 

ในส่วนของท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาเกิดมาจากรถจักรยานยนต์ท่ีมาจอดไว้ท่ีหอส่วนหนึ่งไม่ใช่รถของผู้เช่า 

(เป็นรถของเพื่อน หรือรถของผู้ท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียง) จึงท าให้ท่ีจอดรถไม่เพียงพอส าหรับผู้ใชบ้ริการ โดยในทางปฏิบัติ

ทางหอพักไม่สามารถขยายพื้นท่ีเพื่อสร้างท่ีจอดรถเพิ่มได้ เนื่องจากบริเวณนั้นมีพื้นท่ีจ ากัด แต่ทางหอพักจะจัดท า

สติ๊กเกอร์ส าหรับผู้พักอาศัย และจ ากัดจ านวนรถของผู้พักอาศัยให้เหมาะสม (1 ห้องได้ 2 คัน) เพื่อป้องกันไม่ให้รถของ

บุคคลภายนอกมาจอดบริเวณหอพักได้ 
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ในส่วนของบริเวณหอพักกว้างขวางไม่แออัด ทางหอพักควรมีการจัดระเบียบที่จอดรถโดยใชท่ี้วา่งข้างหลังตกึท า

เป็นท่ีจอดรถ เพื่อให้บริเวณอื่นของหอพักไมเ่กิดความแออัดมากจนเกินไป 

2. ปัจจัยย่อยด้านอื่นๆที่อยู่ใน Quadrant A ที่ควรแก้ไขในล าดับต่อไป 

 ปัจจัยยอ่ยด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยน่าเชื่อถือ จากการสอบถามผู้ใช้บริการพบวา่พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยแต่งตัวไม่น่าเชื่อถือ และในตอนกลางคืนไม่ค่อยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนั้นทางหอพักจึงควรจัดหาเคร่ืองแบบพนักงาน

รักษาความปลอดภัยมาให้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ ท่ีมาใช้บริการหอพัก อีกท้ังควรจัดท า Time sheet ให้ลงเวลา

ตรวจตราทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยรายละเอียดของ Time sheet จะประกอบด้วย ชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาเร่ิมต้น

และสิ้นสุดของการท างาน เวลาออกตรวจความเรียบร้อยของหอพัก (ทุกๆ 2 ชั่วโมง) พร้อมท้ังระบุเหตุการณ์ท่ีได้ไปตรวจ

ลงไปด้วย  และทางเจ้าของหอพักเองควรมีการตรวจสอบการท างานในตอนกลางคืนจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรม

การท างานของพนักงาน และมกีล่องรับความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการ ถ้าพนักงานปฏิบัติหนา้ท่ีดีก็อาจมีรางวัลพิเศษให้เป็น

ครัง้คราว 

3. ปัจจัยย่อยดา้นลักษณะทางกายภาพในดา้นสิ่งแวดล้อมในอาคาร ทางหอพักควรปรับปรุงโดยการติดป้ายบอก

ทางทางหนีไฟไวทุ้กชัน้อยา่งชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัตเิหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

4. ปัจจัยย่อยด้านค่าประกันความเสียหาย เป็นปัจจัยท่ียังไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านต้นทุน  

และการแข่งขัน ทางหอพักควรจัดท าตารางค่าประกันความเสียหายเปรียบเทียบกับหออ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เกิด

ความดึงดูดใจและเห็นขอ้แตกต่างอยา่งชัดเจน 

5. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านด้านการออกแบบ และความสวยงามภายในห้องพัก ทางหอพัก  

จึงควรปรับปรุงสภาพห้องพัก โดยการทาสีห้อง และซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดในทุกๆ คร้ังท่ีมีการย้ายออก (สัญญาเช่า

จะตอ้งอยูข่ั้นต่ า 6 เดอืน) เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการท่ีย้ายเข้ามาใหมเ่กิดความรู้สกึพงึพอใจกับห้องพักท่ีตนเองย้ายเข้ามาอยู่ ปัจจัย

ด้านด้านการออกแบบ และความสวยงามของหอพัก ทางหอพักควรมีการปรับปรุงสภาพหอพักให้ดูใหม่ ไม่ทรุดโทรม  

โดยการทาสีภายนอกทุกๆ 2 ปี 

6. ในอนาคตหากทางหอพักเองหรือผู้ท่ีสนใจต้องการจะเปิดบริการหอพักส าหรับเพศหญิงโดยเฉพาะควร

ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังตอ่ไปน้ี  

เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถามพบว่า ผู้ใชบ้ริการเพศหญิงให้ความส าคัญมาก และพึงพอใจมากในปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยย่อยคือค่าเชา่รายเดอืน แตใ่ห้ความส าคัญมาก พงึพอใจน้อยในปัจจัยย่อยด้าน ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนอืจาก

ค่าเชา่รายเดอืน ทางหอพักอาจตั้งราคาค่าเช่าท่ีสูงขึ้นโดยบวกค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีควรจะตอ้งจ่ายไปในค่าเช่า เช่น จากเดมิค่า

เช่าห้องพัดลมราคา 3,500 บาท ทางหอพักอาจจะปรับราคาขึ้นเป็น 3,900 บาท (ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมค่าเคเบ้ิลทีว ี 

และค่าบริการอินเตอร์เน็ตแล้ว) เพื่อดึงดูดใจผู้ใช้บริการท่ีเป็นเพศหญิงให้เห็นวา่ ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่ายเพิ่มนอกเหนอืจาก

ค่าเชา่ จะมคี่าประกัน ค่าน้ า และค่าไฟเท่านัน้ 

ในปัจจัยดา้นด้านสิ่งแวดลอ้มภายในอาคาร อาจจะตดิตัง้กระจกเพื่อไวใ้ชส้่องดูความเรียบร้อยในการแต่งกายของ

เพศหญิงในทุกชั้นของอาคาร เพิ่มไฟทางเดินเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้น ปัจจัยด้านความกว้างขวาง

ของถนนในหอพัก อาจเนื่องมาจากเพศหญิงยังมีความสารถในการขับขี่รถไม่เทียบเท่ากับเพศชาย ทางหอพักจึงควรสร้าง

พื้นท่ีถนนให้มีความกวา้งขวางสามารถขับขี่รถได้อยา่งสะดวก 
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7. ในอนาคตหากในอนาคตหากทางหอพักเองหรือผู้ ท่ีสนใจต้องการจะเปิดบริการหอพักส าหรับเพศชาย

โดยเฉพาะ ในปัจจัยดา้นการออกแบบความสวยงามของอาคารหอพักควรออกแบบรูปแบบ หรอืสีสันให้เหมาะสมกับผู้ชาย

โดยอาจใช้สีเข้มในการตกแต่ง ตกแต่งให้เรียบง่ายแต่เน้นความสวยงาม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร  

ควรมกีารตดิไฟทางเดิน และป้ายบอกทางในทุกๆ ชัน้ ของหอพัก 
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