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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพัก

ลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าผู้ใช้บริการ

หอพักลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ภายในระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 212 คน จากลูกค้าผู้ใชบ้ริการหอพัก

ลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมจ่ านวน 5 สาขา ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก การวเิคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

สองกลุ่ม รวมถึงการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว จ าแนกตามรายได้ และสาขา 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-23 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอื่นในภาคเหนือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8 ,001-10,000 บาท                

ใชร้ถจักรยานยนตเ์ป็นพาหนะ มีระยะเวลาพักอาศัยมากท่ีสุดมากกว่า 1 ปี ขึน้ไป และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคย

ย้ายหอพัก ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยย้ายหอพัก เคยย้ายจ านวน 1 คร้ังส่วนมากมีสาเหตุท่ีย้ายออก คือห้องพัก          

คับแคบ และสาเหตุท่ีเลือกพักอาศัยท่ีหอพักลูกกวาด เพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ เช่น  โต๊ะ ตู้ เตียง โทรศัพท์ 

อินเทอร์เน็ต 

 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม่ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดด้านราคา ในปัจจัยยอ่ยด้านค่าเช่ารายเดือนมีความเหมาะสม  รองลงมา

คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ในปัจจัยยอ่ยด้านบริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก มคีวามเร็วเพียงพอตอ่การใช้งาน ด้านการสง่เสริม

การตลาด ในปัจจัยย่อยด้านบริการฟรีค่าอินเทอร์เน็ต  ด้านการจัดจ าหน่าย สถานท่ี ในปัจจัยย่อยด้านท าเลท่ีตั้งของ

หอพักใกล้มหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร ในปัจจัยยอ่ยด้านการบริหารงานของเจ้าของหอพัก ด้านกระบวนการ ในปัจจัยยอ่ย

ด้านขั้นตอนการติดต่อเข้าพักสะดวก รวดเร็ว และด้านลักษณะทางกายภาพ ในปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมบริเวณ

โดยรอบหอพักเช่น ส่วน ลานจอดรถ มคีวามสะอาด เรียบร้อย  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าตอ่ส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่มคีวามแตกตา่งกันตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน และสาขา  
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ABSTRACT  

 This study aimed to explore opinions Customer Satisfaction Towards Marketing Mix of  Lukkwad Dormitory 

in Amphoe Sansai, Chiang Mai Province. Questionnaires were used as a tool for data collection. The sample was 212 

customers who stay at 5 branches of Lukkwad Dormitory, Sansai district, Chiang Mai province. The duration of data 

collection was 6 months. The data was collected by using convenience sampling. The data was analyzed by using 

descriptive statistics namely frequency, percentage and mean.  In addition, the inferential statistics by t-test and 

One-way ANOVA were also applied in order to find differences between 2 groups based on respondents’ income 

and the place of their stay experience (Dorm branch) 

    The findings indicated that the majority are females in the age of 20-23 years old, second year students. 

They are originally from different parts of northern part of Thailand. Their monthly income is ranged between 8,001-

10,000 Baht and own motorcycle. The respondents had been living in Lukkwad Dormitory in Amphoe Sansai, Chiang 

Mai Province more than 1 year. Most of the respondents never moved to other dormitories or moved to another 

place just 1 time. The main reason to move because they thought their room was not big enough. The customers 

chose to stay at Lukkwad Dormitory in Amphoe Sansai, Chiang Mai Province for the following reasons: good facilities 

such as a desk, a wardrobe, a bed, telephone, and the Internet.  

Based on marketing mix survey results focused to define the level of customer satisfaction of Lukkwad 

Dormitory in Amphoe Sansai, Chiang Mai Province, The Price was mentioned as the most satisfying factor out of 

another 6 characteristics such as product, promotion, place, people, process, and physical evidence. The respondents 

stated monthly rental fee as the most satisfaction. Subsequent factor were mention in the following order; good 

internet speed; no internet service charge; convenient location nearby the university campus; well organized 

management system; easily contact with owner; clean garden area and parking lot availability  

The result of comparison differences between mean sample groups of Customer Satisfaction Towards 

Marketing Mix of Lukkwad Dormitory in Amphoe Sansai, Chiang Mai Province revealed that there are differences 

some sub-factors of Service Marketing Mix in monthly income and the place of their stay experience (Dorm branch) 

บทน า  

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมกีารพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการศึกษา ที่เข้ามามีบทบาท

ในชีวิตของผู้คนมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ในขณะเดียวกันท่ีอยู่อาศัยนับเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีจ า เป็นของชีวิตมนุษย ์

นอกเหนือจากอาหารเคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรคมนุษย์จะแสวงหาท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และเอื้ออ านวย

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากท่ีสุด  ส่งผลให้ประชากรมีการเคลื่อนย้ายท่ีอยู่อาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อ  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 4 (October – December 2016)   367 

 

เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปท างานหรือสถานท่ีศกึษา ปัจจัยเหล่านี้เป็นผลสาเหตุให้ธุรกิจท่ี

พักอาศัยให้เชา่เกดิขึน้อยา่งมากมายท่ัวประเทศ 

ในยุคสังคมปัจจุบัน  ท่ีอยูอ่าศัยของมนุษยแ์ตกตา่งกันไปตาม สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรม 

สภาพความเป็นอยู่ ตลอดท้ังอิทธิพลของความเจริญด้านเทคโนโลยีต่างๆ สภาพสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศท่ี

เปลี่ยนแปลง การก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยด้วยตนเองกระท าได้ไม่สะดวก ธุรกิจหอพักนักศึกษาให้เช่าถือว่าได้มีการเติบโตขึ้น

อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสถานศึกษาอย่างตอ่เนื่อง ทั้งในเขตเมืองและชานเมอืงท่ีมีการพัฒนา

ในด้านการ เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การขยายสาขาสถานศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง ส าหรับ

นักศึกษาท่ีศึกษาไกลบ้าน ท าให้ธุรกิจหอพักให้เช่ามีการขยายตัวออกมามากขึ้นไม่จ ากัดเฉพาะในเขตเมอืง แต่ยังขยายตัว 

ไปตามแหล่งชุมชนตามความหนาแนน่ของแต่ละชุมชน สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการหลั่งไหลของประชากร คือเพื่อมาศึกษา

หาความรูต้ามสถาบันตา่งๆ 

จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือตอนบน โดยมีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ  

และเอกชนตัง้อยูห่ลากหลายสถาบัน อาท ิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาค

พายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นต้น โดยประชาชนท่ีเข้ามาเป็น

นักศกึษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชยีงใหมน่ัน้ย่อมมคีวามต้องการท่ีพักอาศัยซึ่งนักศกึษาส่วนใหญ่จะเลือกเชา่ที่พัก

อาศัยซึ่งอยูท่ั่วไป (เทศบาลนครเชยีงใหม่,2554) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงใน ด้านการผลิตบุคลากรท่ีมี

คุณภาพแหง่หนึ่งของประเทศไทย  ท าให้ผู้ปกครองและนักศกึษาทัง้ในจังหวัดเชยีงใหมแ่ละจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจท่ี

จะเข้ามาศกึษาและสง่บุตรหลานเข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้เพิ่มขึ้น  มหาวทิยาลัยแมโ่จ้มนีักศกึษารวมท้ังหมด 19,222 คน  

ณ ปัจจุบันแบ่งได้เป็นระดับปริญญาตรี 18,201 คน ระดับปริญญาโท  817 คน ระดับปริญญาเอก 204 คน (ส านักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ มหาวทิยาลัยแมโ่จ้, 2558)  โดยหอพักนักศกึษาในสังกัดกองกิจการนักศกึษา   มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ในปี

การศึกษา 2558 มีหอพักที่อยูใ่นการดูแล จ านวน 10 อาคาร คือ หอพักชาย 4 อาคาร  หอพักหญิง 5 อาคาร  โดยรองรับ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี และ 1 อาคาร เป็นหอพักให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาและนักศึกษาต่างชาต ิ รวม

รับนักศกึษาเข้าพักได้ท้ังสิ้น 2,972 คน (กองกิจการนักศกึษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ , 2556)  

จากจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าว  และจ านวนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2  ท่ีต้องย้ายออกจาก

หอพักภายในมหาวิทยาลัย  ส่งผลให้ธุรกิจหอพักเอกชนได้เติบโตและเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจ านวนนักศึกษารวมท้ังเจ้าหน้าท่ี

บุคลากรท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  และนักศึกษาภาคปกติชั้นปีท่ี 2 ท่ีต้องย้ายออกจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยออกมาพัก

อาศัยอยู่ในหอพักเอกชนท่ีตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ในส่วนของการแข่งขัน ข้อมูลสรุปจ านวนหอพักในเขต

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้พบว่า หมู่ท่ี 4 หนองหาร มีจ านวนหอพัก 40 หลัง รวมจ านวนท้ังหมด 1,087 ห้อง (เทศบาลเมอืงแมโ่จ้, 

2554) ซึ่งท าให้การแข่งขันมีค่อนข้างสูง หอพักนักศึกษาท่ีอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเป็นท่ีต้องการ จากแนวโน้ม

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีสูงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีสภาพเปลี่ยนไปตาม

กระแสของการพัฒนาและนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีขยายการเปิดรับนักศึกษา

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงเกิดธุรกิจและภาคบริการต่างๆ ท่ีมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะธุรกิจหอพักท่ี

เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับบ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย ผู้ประกอบการหอพักมีจ านวนเพิ่มขึ้น เกิดการ
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แข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง แย่งส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งมักเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  ดั้งนั้น

ผู้ประกอบการจึงต้องหาจุดเด่น  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวย

ความสะดวก รวมถึงการให้บริการซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ ในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องมุ่งเน้นและให้

ความส าคัญ ในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพหอพัก การบริการตั้งแตก่ารคัดสรร และอบรมบุคลากรให้มีมาตราฐาน 

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใชบ้ริการ 

ปัจจุบันหอพักลูกกวาด เป็นหอพักสูง 4 ชั้น ขนาดห้อง 16- 20 ตารางเมตรมี จ านวน 5 สาขา ประกอบด้วย 

หอพักลูกกวาด สาขา 1 จ านวนท้ังหมด 50 ห้อง  สาขา 2  จ านวนท้ังหมด 87 ห้อง  สาขา 3 จ านวนท้ังหมด 74 ห้อง 

สาขา 4 จ านวนท้ังหมด 70 ห้อง   และสาขา 5 และจ านวนท้ังหมด 25 ห้อง รวมจ านวนห้องพักท้ังสิ้น 305 ห้อง   จ านวน

ผู้พักอาศัย 400 คน  ราคาห้องพัก เร่ิมตั้งแต ่2,200 – 2,400 บาท  ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม ่เป็นแหลง่ใกล้สถานศึกษา มหาวทิยาลัยแมโ่จ้  เมื่อมองโดยรวมแล้วถือวา่เป็นแหล่งชุมชนแห่งหนึ่งท่ีมีท่ีพักอาศัย

เกิดขึ้นมากมาย โดยลูกค้าผู้พักอาศัยภายในหอพักลูกกวาดนั้นคือนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ไกล

มหาวทิยาลัย จึงจ าเป็นต้องใชบ้ริการหอพักเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพัก

ลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน และรูปแบบ 

การให้บริการให้มคีวามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  อันเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ

หอพักลูกกวาด  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนจัดการ  

และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ลูกค้า และเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาใช้แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ทฤษฎี

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (Payne Adrian, 1993 อ้างถึงในโสมศิริ นิธิพิพัฒน์โกศล, 2551:  

10-14) ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา  

 การศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม่ ประกอบไปด้วยสว่นประสมการตลาดบริการ  7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ ์(Product)  ราคา (Price) การจัดจ าหนา่ย/

สถานท่ี (Place หรือ Distribution)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   บุคลากร (People)  ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation)  และกระบวนการ (Process) 
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2. ขั้นตอนการศกึษา 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา ดังนี้  1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น   2) สร้างแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมข้อมูล         

4) วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลและ  5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอนของผู้ใชบ้ริการหอพัก จึงได้ก าหนดขนาด ตัวอย่างท่ีตอ้งการ โดยใช้

การก าหนดขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน (Yamane. 1973 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2544: 140 ) เนื่องจาก,u

หลักการเหมาะสมท่ีจะใช้ข้อมูลท่ีเป็น Interval Scale รวมถึงทางผู้วิจัยสามารถก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

(โดยก าหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5%) และขั้นสุดท้ายจะท าการเลือกตัวอย่าง จากแตล่ะชัน้ภูมิ ด้วยวิธีการเลอืกตัวอยา่ง

ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของประชากร ในการจัดเก็บข้อมูล

ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการหอพักลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นลูกค้าหอพัก

ลูกกวาดสาขา  1 จ านวน 30 คน สาขา  2 จ านวน 66 คน สาขา  3 จ านวน 40 คน สาขา  4 จ านวน 46 คน และสาขา 5 

จ านวน 30 คน รวมท้ังหมดจ านวน 212 คน 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด อ าเภอ    

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหา 

และข้อเสนอแนะ โดยใช้ค าถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ

ระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยวัดโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย Likert Scales 5 ระดับ (กุณฑลี 

ร่ืนรมย์, 2551) การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณ โดยน าข้อมูลท่ีได้ วเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ใช ้test และ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อ  

สว่นประสมทางการตลาดของหอพักลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ จ าแนกตาม รายได้ และสาขา  

 

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากผลการศึกษาครัง้นี้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 20-23 ป ี  มสี่วนใหญ่

มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2   มภีูมิล าเนาอยู่ในจังหวดัอื่นในภาคเหนอื   มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 8,001-10,000 

บาท   ใชร้ถจักรยานยนตเ์ป็นพาหนะ มีระยะเวลาพักอาศัยมากท่ีสุด มากกว่า 1 ปี ขึน้ไป และผูต้อบแบบสอบถาม      

ส่วนใหญ่ไมเ่คยย้ายหอพัก ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยย้ายหอพัก เคยย้ายจ านวน 1 ครัง้ มีสาเหตุท่ีย้ายออก คือห้องพัก
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คับแคบ และสาเหตุท่ีเลอืกพักอาศัยท่ีหอพักลูกกวาด เพราะมีสิง่อ านวยความสะดวกให้ เชน่ โตะ๊ ตู ้เตียง โทรศัพท์ 

อินเทอร์เน็ต 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ระดับความพงึพอใจ ต่อส่วนประสมการตลาดของ

หอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

ลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี  ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการ ตามล าดับ และส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัย

ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ต่อส่วนประสมการตลาดของ

หอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ต่อส่วนประสมการตลาด ผลการศกึษาพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ ์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ จ าแนกตามระดับรายได้ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี จ านวน 7 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหอพัก  ขนาดห้องพักมี

ความเหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก เช่น โตะ๊ เตยีง ตู ้เสื้อผ้า มีสภาพดีพร้อมใช้งาน เคร่ืองสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า อยู่ใน

สภาพดี พร้อมใช้งาน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน้ าอุ่น มีสภาพดี พร้อมใช้งาน บริการ

อินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานของท่าน ความสะอาดตามทางเดิน และบรรยากาศของ

หอพัก ด้านราคา ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านราคา  จ าแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีจ านวน 6 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ค่าเช่ารายเดือนมีความเหมาะสม  

การเก็บค่าประกัน และมัดจ าก่อนเช่ามีความเหมาะสม  มีราคาห้องพักหลายระดับราคาให้เลือก  มิเตอร์ น้ า ไฟ  

คิดค่าใช้จ่ายตามจริง ช าระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร เงินสด  และสามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้ ด้านการจัด

จ าหน่าย/สถานท่ี ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านสถานท่ี  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 4 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้ มหาวิทยาลัย 

ใกล้ตลาด และแหล่งชุมชน บริเวณท่ีจอดรถของหอพักมคีวามเพยีงพอ ชอ่งทางในการจองห้องพักมี ความเหมาะสม เช่น 

โทรศัพท์ และติดต่อสอบถามโดยตรงท่ีหอพัก ด้านบุคคลากร ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้าน

บุคลากร  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีจ านวน 4 ปัจจัยย่อย 

ได้แก่ การบริหารงานของเจ้าของหอพัก อัธยาศัยของเจ้าของ และพนักงาน พนักงานสามารถให้บริการ และข้อมูลต่างๆได้

อย่างถูกต้อง พนักงานให้บริการท่ีดี เป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกคน และพนักงานสามารถให้ความชว่ยเหลือ และ

แก้ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้าน

กระบวนการ  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีจ านวน 1 ปัจจัยยอ่ย 

ได้แก่ มีความถูกต้องแม่นย าในการส่งมอบห้องพัก และการบริการแก่ผู้เช่า เช่น การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพั ก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ  จ าแนกตาม
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีจ านวน 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ การออกแบบ  

และความสวยงามของอาคารหอพัก และการออกแบบ ตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน 

เหมาะสม 

ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ต่อส่วนประสมการตลาดของหอพัก

ลูกกวาดอ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ จ าแนกตามสาขา 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  จ าแนกตามสาขา แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 10 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของหอพัก ขนาดห้องพักมี  

ความเหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก เช่น  โต๊ะ เตียง ตู้ เสื้อผ้า มีสภาพดีพร้อมใช้งาน เครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าอยู่ใน

สภาพดี พร้อมใช้งาน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน้ าอุ่น มีสภาพดี พร้อมใช้งาน บริการ

อินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน  ความสะอาดตามทางเดิน และบรรยากาศของหอพัก ระบบ     

การรักษาความปลอดภัยของหอพัก เช่น  ระบบคีย์การ์ด  กล้องวงจรปิดระบบป้องกันอัคคีภัย และทางออกฉุกเฉินของหอพัก 

และมีช่างบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ห้องหากมีปัญหา ด้านราคา ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด    

ดา้นราคา  จ าแนกตามสาขา แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มจี านวน 6  ปัจจัยย่อย ได้แก่ ค่าเช่ารายเดือน

มคีวามเหมาะสม การเก็บค่าประกัน และมัดจ าก่อนเช่ามีความเหมาะสม มรีาคาห้องพักหลายระดับราคาให้เลือก มิเตอร์ น้ า ไฟ 

คิดค่าใช้จ่ายตามจริง ช าระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร เงินสด สามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้ ด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านสถานท่ี  จ าแนกตามสาขา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 มีจ านวน 5   ปัจจัยย่อย ได้แก่ ท าเลท่ีต้ังของหอพักใกล้มหาวิทยาลัย ท าเลท่ีต้ังของหอหอพักใกล้ ตลาด และแหล่ง

ชุมชน บริเวณท่ีจอดรถของหอพักมีความเพียงพอสะดวก และปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง เช่น มีรถประจ าทางผ่าน 

ช่องทางในการจองห้องพัก     มีความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ และติดต่อสอบถามโดยตรงท่ีหอพัก ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้าน    การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขา แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 3  ปัจจัยยอ่ย ได้แก่ การได้รับส่วนลดค่าเช่าพิเศษ กรณีช าระเงินตรงเวลา บริการฟรี

ค่าอินเทอร์เน็ต การให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook  ของหอพักให้ข้อมูลครบถ้วน ด้านบุคคลากร ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ต่อส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร  จ าแนกตามสาขา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีจ านวน 5 

ปัจจัยย่อย ได้แก่  การบริหารงานของเจ้าของหอพัก อัธยาศัยของเจ้าของ และพนักงาน พนักงานสามารถให้บริการ และข้อมูล

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง พนักงานให้บริการท่ีดี เป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกคน พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ และ

แก้ปัญหาได้ อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการ  ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ   จ าแนกตามสาขา แตกตา่ง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่  ขั้นตอนการช าระเงินสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้อง

แม่นย าในการส่งมอบห้องพัก  และการบริการแก่ผู้เช่า เช่น  การแจ้งออก  การคืนเงินประกันห้องพัก  ความสะดวกใน         

การติดต่อสื่อสารข้อมูลกับทางหอพัก เชน่ ทางโทรศัพท์  ด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีจ านวน 3 ปัจจัย
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ย่อย ได้แก่  การออกแบบ และความสวยงามของอาคารหอพัก การออกแบบ ตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีภายในห้องพัก

เป็นสัดส่วน เหมาะสม  สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพัก เชน่ สวน ลานจอดรถ มีความสะอาด เรียบร้อย 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

การศึกษาความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคามากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสุชรีา ขยาย 

(2550) ท่ีศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นปัจจัยดา้นบุคคลลากร และปัจจัยดา้นการสร้าง และน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ในระดับมาก และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากทีสุด ไม่สอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ี

ศกึษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ศึกษาจากลูกค้าท่ีใช้บริการกับหอพัก เซนทรัล ฮิลล์เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ คือ การออกแบบ และความ

สวยงามของอาคารหอพัก ไม่สอดคล้องกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

หอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้านลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ มากทีสุด ไมส่อดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย ์

(2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนคร

เชยีงใหม ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 

โดยสาเหตุของความไมส่อดคล้องอาจเนื่องจากความแตกต่างของสถานท่ีเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศกึษาซึ่งท า

ให้ผลการศึกษาเปลี่ยนไป ส าหรับรายละเอยีดของส่วนประสมการตลาดบริการสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศกึษาพบวา่ ภาพรวมระดับความพงึพอใจ ตอ่ส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่ในดา้นผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) โดยปัจจัยย่อยท่ีกลุ่ม

ตัวอยา่งให้ความพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับแรก คือ บริการอนิเตอร์เน็ตภายในห้องพัก มีความเร็วเพยีงพอต่อการใช้งาน  

(ค่าเฉลี่ย 4.25) ไม่สอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพัก

เซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดเป็นล าดับ

แรก คือ ด้านบรรยากาศเหมาะสมแก่การพักอาศัย (ค่าเฉลี่ย 4.14) และไม่สอดคล้องกับสุชีรา ขยาย (2550)  ท่ีศึกษา  

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีพักอาศัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ  ความสะอาดของสถานท่ีพัก (ค่าเฉลี่ย 4.11)                 

ไม่สอดคล้องกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552)   ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณ

โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด

เป็นล าดับแรก คือ มีท่ีจอดรถกว้างขว้างและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.39)   ไม่สอดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ี

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)   

พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีกลุม่ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดเป็นล าดับแรก คือความเงียบสงบ (ค่าเฉลี่ย 4.15)   

ด้านราคา ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมระดับความพงึพอใจ ตอ่สว่นประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอ

สันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ในด้านราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ค่าเช่ารายเดือนมีความเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย 4.17)  ซึ่งสอดคล้องกับสุชีรา ขยาย (2550)  

ท่ีศึกษาการตัดสนิใจเลอืกใชบ้ริการสถานที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวทิยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม ่ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อย

ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านราคามากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ ค่าเช่ารายเดือน (ค่าเฉลี่ย 4.05) สอดคล้องกับณฐ

พงษ์ นักการีย์ (2554)  ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่ลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาล

นครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านราคามากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ ค่าเช่ารายเดือนเหมาะสมกับห้องพัก (ค่าเฉลี่ย 3.95)   

ไมส่อดคล้องกับธิติภรณ์ อนิมุตโต (2550) ที่ศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าที่มตีอ่การให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส 

จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด  เป็นล าดับแรก คือ วิธีการ   

ช าระเงิน  (ค่าเฉลี่ย 3.52)  และไม่สอดคล้องกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

หอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอยา่งให้ความส าคัญ

ด้านราคา มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 4.17) 

ด้านการจัดจ าหน่าย/สถานที่ ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61) โดยปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้          

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้มหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.83) ซึ่งสอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต 

(2550) ที่ศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ปัจจัยย่อย

ท่ีกลุม่ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการจัดจ าหนา่ย/สถานท่ีมากที่สุดเป็นล าดับแรก คือท าเลท่ีต้ังของหอพักใกล้สถานศึกษา 

(ค่าเฉลี่ย 3.72) ไม่สอดคล้องกับ สุชีรา ขยาย (2550) ท่ีศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีพักอาศัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี  

มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือท่ีจอดรถสะดวกและปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.31) ไม่สอดคล้องกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552)  

ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจเลือกหอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลัยแมโ่จ้  จังหวัดเชียงใหม ่ 

ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ ใกล้แหล่ง

ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.24) สอดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554)  ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมอีทิธิพล

ตอ่ลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม ่ซึ่งพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการห้องพัก ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ีมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ หอพัก

ใกล้ท่ีท างาน (ค่าเฉลี่ย 4.19)  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ในด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64) โดยปัจจัย

ย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ บริการฟรีค่าอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.03) ซึ่งไม่สอดคล้องกับธิติภรณ์ 
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อินมุตโต (2550) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม ่  

พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ การแจ้งข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์ เช่น ประกาศ  และข่าวประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.01) ไม่สอดคล้องกับสุชีรา ขยาย (2550) ท่ีศึกษา       

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวทิยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการส่งสริมการตลาด มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือค าบอกกล่าวจากคนรู้จัก  (ค่าเฉลี่ย 3.32)      

ไม่สอดคล้องกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณ

โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด 

มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ ใบโบรชัวร์ แผ่นผับ (ค่าเฉลี่ย 3.10)  และไม่สอดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย ์(2554)  ที่ศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการ

ส่งเสริมการตลาดที่มากที่สุดเป็นล าดับแรก คือ การได้รับค าแนะน าจากคนรู้จัก (ค่าเฉลี่ย 3.74) 

ด้านบุคคลากร ผลการศกึษาพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านบุคคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) โดยปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้    

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การบริหารงานของเจ้าของหอพัก (ค่าเฉลี่ย 3.88) ซึ่งไม่สอดคล้องกับธิติภรณ์ อินมุตโต 

(2550) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีตอ่การให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม ่ พบว่า ปัจจัยยอ่ย

ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านบุคลากรมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ การแต่งกายของพนักงานหอพัก (ค่าเฉลี่ย 3.82) 

ไมส่อดคล้องกับสุชรีา ขยาย (2550) ที่ศกึษาการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานท่ีพักอาศัยของนักศกึษามหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านบุคคลากร มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือระบบรักษา

ความปลอดภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.21) ไม่สอดคล้องกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

หอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอยา่งให้ความส าคัญ

ด้ าน บุ ค ล าก ร ม าก ท่ี สุ ด เป็ น  ล าดั บ แรก  คื อค วาม เอ า ใจ ใส่ ขอ ง เจ้ าขอ งห รือผู้ ดู แ ล   (ค่ า เฉ ลี่ ย  4 .2 5 )   

และไม่สอดคล้องกับ ณฐพงษ์ นักการีย์ (2554)  ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าใน

การเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้องพัก ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านบุคคลากรมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ การดูแลให้ค าแนะน า  

ให้ค าปรึกษาของพนักงานและผู้ดูแลหอพัก (ค่าเฉลี่ย 4.15) 

ด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอ 

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านกระบวนการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) โดยปัจจัยย่อยท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการติดต่อเข้าพักสะดวก รวดเร็ว(ค่าเฉลี่ย 3.72) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  

ธิติภรณ์ อินมุตโต (2550) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัด

เชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านกระบวนการมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ การรับฟังปัญหา 

และข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย (ค่าเฉลี่ย 3.79) ไม่สอดคล้องกับสุชรีา ขยาย (2550) ที่ศกึษาการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถานท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้าน
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กระบวนการมากที่สุดเป็นล าดับแรก คือรวดเร็วในการบริการเมื่อมีปัญหาต่างๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ   (ค่าเฉลี่ย 3.98) ไม่

สอดคลอ้งกับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ที่ศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกหอพักของผู้เชา่หอพักบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านกระบวนการ มากท่ีสุดเป็น

ล าดับแรก คือความรวดเร็วในการให้บริการ  (ค่าเฉลี่ย 4.17)  และไม่สอดคล้องกับณฐพงษ์ นักการีย์ (2554) ท่ีศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่  ซึ่งพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้าน

กระบวนการมากที่สุดเป็นล าดับแรก คือ ความรวดเร็วในการให้ความชว่ยเหลือ เช่นไฟดับ (ค่าเฉลี่ย 4.14) โดยสาเหตุของ

ความไม่สอดคล้องอาจเนื่องจากขั้นตอนกระบวนการและการฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการของสถานท่ีท าการเก็บ

ข้อมูลมคีวามแตกตา่ง ตลอดจนวธีิการด าเนินงานแตกต่างกันซึ่งท าให้ผลการศึกษาเปลี่ยนไป  

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาด

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านลักษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.45)  

โดยปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพักเช่น สวน ลานจอดรถ  

มคีวามสะอาด เรียบร้อย  (ค่าเฉลี่ย 3.50) ซึ่งไมส่อดคล้องกับธิติภรณ์ อนิมุตโต (2550) ที่ศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าท่ี

มีต่อการให้บริการหอพักเซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้าน

ลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก (ค่าเฉลี่ย 4.40)         

ไมส่อดคล้องกับสุชรีา ขยาย (2550) ที่ศกึษาการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถานท่ีพักอาศัยของนักศกึษามหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านลักษณะทางกายภาพ มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ

การดูแลห้องพักและทรัพย์สินเมื่อผู้เช่าเดินทางไปตา่งจังหวัด เชน่ รถยนต์ รถจักรยานยนต ์ (ค่าเฉลี่ย 4.06) ไม่สอดคล้อง

กับวรากรณ์ ลีฮวบ (2552) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด

เป็นล าดับแรก คือ อากาศเย็นสบายปลอดโปร่ง ไมอ่ึดอัด (ค่าเฉลี่ย 4.44)  และไม่สอดคล้องกับณฐพงษ์  นักการยี ์(2554)  

ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าตัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก  ปัจจัยย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้าน

ลักษณะทางกายภาพ มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก คือ การป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.33)  โดยสาเหตุของ

ความไมส่อดคล้องอาจเนื่องจากการจัดการดูแลสิ่งแวดลอ้มภายในบริเวณโดยรอบของหอพักที่ท าให้การเก็บขอ้มูลมคีวาม

แตกต่างกัน ซึ่งท าให้ผลการศึกษาเปลี่ยนไป 

ข้อค้นพบ 

 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่สามารถ

อธิบายข้อค้นพบ ดังนี ้

 ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ผลิตภัณฑ์เป็นอันดับ 2 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยท้ังหมดมาเรียงล าดับกัน พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด 4 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริกา ร

อนิเทอร์เน็ตภายในห้องพัก มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน  ขนาดห้องพักมีความเหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก เช่น 

โต๊ะ เตียง ตู้ เสื้อผ้า มีสภาพดีพร้อมใช้งาน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน้ าอุ่น มีสภาพดี 

พร้อมใช้งาน ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางออกฉุกเฉินของหอพักเมื่อ

พจิารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย พบวา่ กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกวา่ 12,000 บาท มีความพึงพอใจตอ่ปัจจัยย่อยด้าน บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพัก

มคีวามเร็วเพยีงพอต่อการใชง้าน ขนาดห้องพักมคีวามเหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก เช่น โตะ๊ เตยีง ตู ้เสื้อผ้า มีสภาพดี

พร้อมใช้งาน เคร่ืองสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ 

เครื่องท าน้ าอุน่ มีสภาพดีพร้อมใช้งาน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของหอพัก  มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้เฉลี่ยใน

ระดับอื่น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ย 8,001-10,000 มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน ความสะอาดตาม

ทางเดิน  และบรรยากาศของหอพัก มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ เฉลี่ยในระดับอื่น  เมื่อพิจารณา                 

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามสาขาพบว่า พบว่า กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามสาขา 4  มคีวามพึงพอใจตอ่ปัจจัยยอ่ยด้านบริการอนิเทอร์เน็ตภายในห้องพัก มคีวามเร็วเพยีงพอต่อการใช้

งาน เฟอร์นิ เจอร์ในห้องพัก เช่น โต๊ะ เตียง ตู้  เสื้อผ้า มีสภาพดีพ ร้อมใช้งาน เค ร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี  ตู้ เย็น 

เครื่องปรับอากาศ เคร่ืองท าน้ าอุน่ มีสภาพด ีพรอ้มใชง้าน เฟอร์นิเจอร์ในหอ้งพัก เช่น โตะ๊ เตยีง ตู ้เสื้อผ้า มีสภาพดีพร้อม

ใช้งาน เคร่ืองสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน  มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามสาขา 3  มีความพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้น ความสะอาดตามทางเดิน และบรรยากาศของหอพัก  ระบบการ

รักษาความ ปลอดภัยของหอพัก เช่น ระบบคียก์าร์ด  กล้องวงจรปิด มีชา่งบริการซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ห้องหากมีปัญหา 

และระบบป้องกันอคัคีภัย และทางออกฉุกเฉินของหอพัก มากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น 

ด้านราคา ในภาพรวมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาเป็น

อันดับ 1 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยท้ังหมดมาเรียงล าดับ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจสูงท่ีสุด 4 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ได้แก่ การเก็บค่าประกัน และมัดจ าก่อน

เชา่มีความเหมาะสม ค่าเชา่รายเดอืนมคีวามเหมาะสม มีราคาห้องพักหลายระดับราคาให้เลอืกมเิตอร์ น้ า ไฟ คิดค่าใช้จ่าย

ตามจริง ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ สามารถผ่อนช าระค่าเชา่ได้ (กรณฉีุกเฉิน)    

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พบวา่ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้เฉลี่ยมากกวา่ 12,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นการเก็บคา่ประกัน 

และมัดจ าก่อนเช่ามีความเหมาะสม  ค่าเช่ารายเดือนมีความเหมาะสม   มีราคาห้องพักหลายระดับราคาให้เลือก มิเตอร์ 

น้ า/ไฟ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง และสามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้   มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น 

และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8,000 บาท มีความพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นช าระเงินได้

หลายช่องทาง  เช่น ธนาคาร เงินสด มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น  เมื่อพิจารณา              

เปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามสาขาพบวา่  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 3 

มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน ค่าเช่ารายเดือนมีความเหมาะสม  การเก็บค่าประกัน  และมัดจ าก่อนเช่ามี          
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ความเหมาะสม มีราคาห้องพักหลายระดับราคาให้เลือก มิเตอร์น้ า/ไฟ  คิดค่าใช้จ่ายตามจริง กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

สาขา 4  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน สามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น และกลุ่ม

ผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 1  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านช าระเงินได้หลายช่องทาง เช่น  ธนาคาร เงินสด มากกว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น 

 ด้านการจัดจ าหน่าย/สถานที่ ในภาพรวมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการด้านการจัดจ าหนา่ย/สถานท่ีเป็นอันดับ 4 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยท้ังหมดมาเรียงล าดับ

พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญสูงที่สุด 4 อันดับแรกของสว่นประสมการตลาดบริการด้านการจัดจ าหนา่ย/

สถานท่ี ได้แก่ ท าเลท่ีต้ังของหอพักใกล้มหาวทิยาลัย  ท าเลท่ีต้ังของหอพักใกล้ตลาด และแหลง่ชุมชน บริเวณท่ีจอดรถของ

หอพักมีความเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย ช่องทางในการจองห้องพักมีความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ และติดต่ อ

สอบถามโดยตรงท่ีหอพัก ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง เช่น  

มรีถประจ าทางผ่านเมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพงึพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน

ท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้ มหาวิทยาลัยท าเลท่ีตั้งของหอหอพักใกล้ ตลาด และแหล่งชุมชน บริเวณท่ีจอดรถของหอพักมี

ความเพียงพอ ช่องทางในการจองห้องพักมี  ความเหมาะสม เชน่ โทรศัพท์ และตดิต่อสอบถามโดยตรงท่ีหอพัก มากกว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

รายกลุ่ม จ าแนกตามสาขาพบว่า  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 1  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านท าเลท่ีตั้งของ

หอพักใกล้มหาวทิยาลัย ท าเลท่ีตั้งของหอหอพักใกล้ ตลาด และแหล่งชุมชน ความสะดวกในการเดินทาง เชน่ มีรถประจ า

ทางผ่าน ช่องทางในการจองห้องพักมีความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ และติดต่อสอบถามโดยตรงท่ีหอพัก มากกวา่ผู้ตอบ

แบบสอบถามสาขาอื่น และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 2  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบริเวณท่ีจอดรถของ

หอพักมคีวามเพยีงพอสะดวก และปลอดภัย มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับ 3  และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของปัจจัยย่อยท้ังหมดมา

เรียงล าดับ พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการด้าน   

การส่งเสริมการตลาด ได้แก่ บริการฟรีค่าอินเทอร์เน็ต  การได้รับส่วนลดค่าเช่าพิเศษ กรณีช าระเงินตรงเวลา การให้

ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook  ของหอพักให้ข้อมูลครบถ้วน  และเป็นประโยชน์  ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   

นอ้ยท่ีสุด คือ การแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  เช่น ประกาศ และข่าวประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเหมาะสม เมื่อพิจารณา

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามสาขาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

สาขา 4  มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นบริการฟรีคา่อินเทอร์เน็ต การได้รับส่วนลดคา่เช่าพเิศษ กรณีช าระเงินตรงเวลา 

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่า  น Facebook  ของหอพักให้ข้อมูลครบถ้วน    และเป็นประโยชน์  มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

สาขาอื่น 

ด้านบุคคลากร ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

บุคคลากรเป็นอันดับ 3  และเม่ือน าค่าเฉลี่ยระดับความพงึพอใจของปัจจัยยอ่ยท้ังหมดมาเรียงล าดับ พบวา่ ปัจจัยยอ่ยท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุด 4 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการด้านก ารบุคคลากร ได้แก่  

การบริหารงานของเจ้าของหอพัก อัธยาศัยของเจ้าของ และพนักงาน พนักงานสามารถให้บริการ และข้อมูลต่างๆ   ได้

อย่างถูกต้อง พนักงานให้บริการท่ีดี เป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกคนปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

คือ พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพเมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยพบว่า พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ย

มากกว่า 12,000 บาท  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านการบริหารงานของเจ้าของหอพัก อัธยาศัยของเจ้าของ และ

พนักงาน พนักงานสามารถให้บริการ และข้อมูลต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง พนักงานให้บริการท่ีดี เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ

ลูกค้าทุกคน และพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลอื และแก้ปัญหาได้ อยา่งมปีระสิทธิภาพ มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตาม

สาขาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 4  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านการบริหารงานของเจ้าของหอพัก 

อัธยาศัยของเจ้าของ และพนักงาน พนักงานสามารถให้บริการ และข้อมูลต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง มากกว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามสาขาอื่น  และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม สาขา 3  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านพนักงานให้บริการท่ีดี 

เป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกคน พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลอื และแก้ปัญหาได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ มากกว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น 

 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ      

ด้านกระบวนการเป็นอันดับ 6 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยท้ังหมดมาเรียงล าดับ พบวา่ ปัจจัยย่อย

ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุด 4 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการ ได้แก่ ขั้นตอน    

การติดต่อเข้าพักสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการช าระเงินสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย าในการส่งมอบห้องพัก  

และการบริการแก่ผู้เช่า  เช่น การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพัก ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับทาง

หอพัก เช่น ทางโทรศัพท์  ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งท าความ

สะอาด เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยพบว่า 

พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกวา่ 12,000 บาท  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน มีความถูกต้อง

แม่นย าในการส่งมอบห้องพัก และการบริการแก่ผู้เช่า เชน่ การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพัก ขั้นตอนการติดต่อเข้า

พักสะดวกรวดเร็ว ความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งซ่อม ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับทางหอพัก เช่น  

ทางโทรศัพท์  ความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งท าความสะอาด มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8,000 บาท  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านขั้นตอน     

การช าระเงินสะดวกรวดเร็วมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น   เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบ   

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามสาขาพบว่า พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 3 มี

ความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านความสะดวกในการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับทางหอพัก เช่น ทางโทรศัพท์ มากกว่าผู้ตอบ

แบบสอบถาม สาขาอื่น และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 1  และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 4 มีความพึงพอใจต่อ

ปัจจัยย่อยดา้นมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นขั้นตอนการช าระเงินสะดวกรวดเร็ว  มีความถูกต้องแมน่ย าในการส่งมอบ

ห้องพักและการบริการแก่ผู้เชา่ เชน่ การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพัก มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น 
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 ด้านลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

บริการด้านลักษณะทางกายภาพเป็นอันดับ 7 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยท้ังหมดมาเรียงล าดับ

พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะทาง

กายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพักเช่น สวน ลานจอดรถ มีความสะอาด เรียบร้อย  การออกแบบ 

ตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน เหมาะสม การออกแบบ และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณส่วนกลางมีความเหมาะสม เช่น บริเวณทางเดิน อาคารจอดรถ   

เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรายกลุ่ม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยพบว่า พบว่า 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านการออกแบบ และ   

ความสวยงามของอาคารหอพัก และการออกแบบ ตกแตง่ และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน เหมาะสม 

มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น    เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจรายกลุ่ม  จ าแนกตามสาขาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 4    มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน

การออกแบบ ตกแตง่ และแบ่งส่วนการใชพ้ื้นท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน เหมาะสม การออกแบบ และความสวยงามของ

อาคารหอพัก สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพัก เช่น สวน ลานจอดรถ มีความสะอาด เรียบร้อย มากกว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามสาขาอื่น 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่า ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ   พึงพอใจต่อ

ปัจจัยดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจ าหนา่ย/สถานท่ี 

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ ดังนั้น ผู้ให้บริการธุรกิจหอพักควรให้

ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าต่อไป โดยผู้ศึกษาจะได้เสนอแนะแนว

ทางการวางกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย  และการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด และกลยุทธ์

การตลาด 7 Ps  

 การแบ่งส่วนตลาด จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า  เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) ท่ีน ามาใช้ใน     

การแบ่งส่วนตลาดคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ มีอายุระหว่าง 20-23 ปี อาชีพนักศึกษามี

การศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2  มีภูมิล าเนาอยูใ่นจังหวัดอื่นในภาคเหนือ เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้และก าลังซื้ออยู่ในระดับ 

น้อย-ปานกลาง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001-10,000 บาท ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ สาเหตุท่ีเลือกพักอาศัยท่ี

หอพักลูกกวาด เพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้ เชน่  โตะ๊ ตู ้เตียง โทรศัพท์ อนิเทอร์เน็ต เกณฑภ์ูมิศาสตร์ (Geographic) 

ท่ีน ามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด โดยต าแหน่งท่ีตั้งของหอพักต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใกล้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญสูงท่ีสุด 4 อันดับแรกของส่วนประสมการตลาดบริการ

ด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ี ได้แก่ ท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้มหาวิทยาลัยท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้ตลาด และแหล่งชุมชน 

บริเวณท่ีจอดรถของหอพักมีความเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย     ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเลือกท าเลท่ีตั้งโครงการ 

ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก และมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการคมนาคมที่สะดวก มีท่ีจอดรถบริการผู้เข้าพัก  
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การเลอืกตลาดเป้าหมาย 

                กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ กลุ่มลูกค้าท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอื่นในภาคเหนือ เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้

และก าลังซื้ออยูใ่นระดับน้อย-ปานกลาง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001-10,000 บาท ต้องการเลือกเช่าหอพักท่ีเก็บค่าเช่า  

รายเดือนมีความเหมาะสม  มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรี  มีการบริหารงานของเจ้าของหอพักท่ีดี  ขั้นตอนการติดต่อเข้าพัก

สะดวก รวดเร็ว และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพัก เชน่ สวน ลานจอดรถ มคีวามสะอาด เรียบร้อย 

การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ ์

           การวางต าแหน่งของหอพักลูกกวาด  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหอพักท่ีมีคุณภาพระดับ

ปานกลาง ส ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีความสะอาดเรียบร้อย พร้อมท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 

โดยต้ังราคาค่าเชา่เหมาะสม  

 ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการ

ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดในปัจจัยยอ่ยดา้นบริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก   ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองความเร็วของอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก   นอกจากนี้          

ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท    และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

สาขา 1  ให้ความส าคัญกับเร่ืองบริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก   มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอื่น โดย

บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องมีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้า   เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และเลอืกใชบ้ริการ

หอพัก 

 ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางออกฉุกเฉินของหอพัก  

ซึ่งผู้ประกอบการควรปรับปรุง  และตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีทางออกฉุกเฉิน ตลอดจนแจ้งลูกค้าถึง

วธีิใชง้านถังดับเพลงิ และความปลอดภัยเบือ้งต้นในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย 

 ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ราคามากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านการเก็บค่าประกัน และมัดจ าก่อนเช่ามีความเหมาะสม ค่าเช่ารายเดือนมคีวามเหมาะสม 

มรีาคาห้องพักหลายระดับราคา ให้เลอืกมเิตอร์น้ า/ไฟ คิดค่าใชจ้่ายตามจริงตามล าดับ และพบวา่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน ให้ความส าคัญกับ

เร่ืองดังกล่าวมากกว่ากลุ่มอื่น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 3 มคีวามพึงพอใจตอ่ปัจจัยยอ่ยดา้นค่าเชา่รายเดอืนมคีวาม

เหมาะสมมากกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาอื่น  ดังนัน้  ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องตัง้ราคาแข่งขันกับหอพักรายอื่น และ

ควรตระหนักถึงการตั้งราคาห้องพักให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการ และคิดค่าใช้จ่ายค่า น้ า /ไฟ เป็นแบบมิเตอร์

ตามจริง ในส่วนของปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ สามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้ (กรณีฉุกเฉิน) ซึ่ง   

การผ่อนช าระค่าเช่า  ควรให้ผ่อนช าระแก่ผู้เช่าเป็นบางกรณีเท่านั้น อาจมีการผ่อนช าระได้ในบางราย  แต่ผู้ประกอบการ

ควรตรวจสอบให้ดีก่อน หรือก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน  
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 ด้านการจัดจ าหน่าย/สถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดบริการด้านการจัดจ าหน่าย/สถานท่ีมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้มหาวิทยาลัยท าเลท่ีตั้ง

ของหอหอพักใกล้ตลาด และแหล่งชุมชน บริเวณท่ีจอดรถของหอพักมีความเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย ช่องทางใน

การจองห้องพักมีความเหมาะสม ตามล าดับ และพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมรีายได้เฉลี่ย

มากกว่า 12,000 บาท และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 1   มีความพึงพอใจตอ่ปัจจัยย่อยด้านท าเลท่ีตั้งของหอพักใกล้ 

มหาวิทยาลัย ท าเลท่ีตั้งของหอหอพักใกล้ ตลาด และแหล่งชุมชน บริเวณท่ีจอดรถของหอพักมีความเพียงพอ มากกว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยในระดับอื่น    ดังนั้น ผู้ประกอบการท่ีต้องการเปิดหอพักใกล้มหาวิทยาลัยจึงควร

ตระหนักถึงการเลอืกท าเลท่ีต้องใกล้มหาวทิยาลัย มีท่ีจอดรถสะดวก และเพยีงพอต่อลูกค้าที่จะเข้ามาใชบ้ริการ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านบริการฟรีค่าอินเทอร์เน็ต การได้รับส่วนลดค่าเช่า

พิเศษ  กรณีช าระเงินตรงเวลา การให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook ของหอพักให้ข้อมูลครบถ้วน และเป็นประโยชน ์

ตามล าดับ และพบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 4  ใส่ใจในเร่ืองดังกล่าวมากกว่ากลุ่มอื่น  ดังนั้น  ผู้ประกอบการ

หอพักจึงควรตระหนักถึงเร่ืองบริการฟรีค่าอินเทอร์เน็ต ส าหรับลูกค้าท่ีเข้าพักอาศัย  โดยหน้าล็อคอินเข้าใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต อาจมีการเพิ่มข่าวสาร หรือ Facebook ของหอพักเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า  และควรมีส่วนลดใน     

การช าระเงิน  โดยอาจมกีารลดหากช าระค่าเชา่ตรงเวลาหรือช าระเป็นรายปีการศึกษา  

ด้านบุคคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ

ด้านบุคคลมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านการบริหารงานของเจ้าของหอพัก อัธยาศัยของเจ้าของ และพนักงาน โดยพนักงาน

สามารถให้บริการ และให้ข้อมูลตา่งๆ ได้อยา่งถูกตอ้ง พนักงานให้บริการท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกคน ฉะนั้น

ผู้ประกอบการหอพักจึงควรตระหนักและให้ความส าคัญตอ่การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเร่ือง

การให้บริการ  มีการทดสอบและประเมินผลการให้บริการของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการจัดหาพนักงานให้

เพยีงพอตอ่การให้บริการลูกค้า ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมรีายได้เฉลี่ย

มากกวา่ 12,000 บาท  และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 4 ให้ความใส่ใจในเร่ืองนี้มากกวา่กลุ่มอื่น ผู้ประกอบการจึงควร

ตระหนักถึงเร่ืองดังกล่าวเป็นส าคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในเร่ืองการให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

และยังสามารถดูแลลูกค้าได้อยา่งมีมาตราฐาน 

  ด้านกระบวนการ จากผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดบริการ

ด้านกระบวนการมากท่ีสุดในปัจจัยย่อยด้านขั้นตอนการติดตอ่เข้าพักสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการช าระเงินสะดวกรวดเร็ว 

และมีความถูกต้องแม่นย าในการส่งมอบห้องพัก และการบริการแก่ผู้เช่า เช่น การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพัก 

ตามล าดับ ฉะนั้นผู้ประกอบการควรตระหนัก และให้ความส าคัญต่อความสะดวกในกระบวนการติดต่อห้องพัก ขั้นตอน

การช าระเงิน การส่งมอบห้องพัก การคืนเงินประกัน และการแจ้งออก ให้มีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว มกีารตดิต่อ

ผ่านส านักงาน ทางโทรศัพท์โดยสะดวก ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสาขา 3 เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคัญต่อเร่ืองดังกล่าวมากกว่า

กลุ่มอื่น นอกจากนี้ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งท าความสะอาด    
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จึงควรปรับปรุงระบบแจ้งท าความสะอาด และเน้นย าถึงตารางการท าความสะอาดของพนักงานเพื่อให้หอพักมีความ

สะอาดอยู่เสมอ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด  ในปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบหอพัก    เช่น  

ลานจอดรถ มีความสะอาด เรียบร้อย    การออกแบบ ตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน 

เหมาะสม ตามล าดับ   โดยพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท และกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามสาขา 4  มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นการออกแบบ และความสวยงามของอาคารหอพัก การออกแบบ 

ตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับ เร่ืองดังกล่าวมากกว่ากลุ่มอื่น 

ฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงควรตระหนักในเร่ืองการออกแบบอาคาร และแบ่งส่วนตอ่พื้นท่ีภายในห้องเพื่อท าให้ลูกค้าที่เข้ามา

ใช้บริการไม่รู้สึกอึดอัด มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน นอกจากนี้ควรมีแสงสว่างให้เพียงพอ เนื่องจากปัจจัยย่อยค่าเฉลี่ย

ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณสว่นกลางมคีวามเหมาะสม เช่น บริเวณทางเดิน อาคารจอดรถ 

ข้อเสนอแนะในแต่ละสาขา 

             การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของหอพักลูกกวาดอ าเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม่ จ าแนกตามสาขามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    หอพักลูกกวาด สาขา 1 จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด พบว่า        

              ด้ านผลิตภัณฑ์  ปัจจัย ท่ีมีค่ า เฉลี่ ยความพึ งพอใจน้อย ท่ีสุ ด  คือ  เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ า  เช่น  ทีวี  ตู้ เย็น  

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน้ าอุ่น มีสภาพดี พร้อมใช้งาน จึงควรปรับปรุงด้านการตรวจสภาพ และดูแลอุปกรณ์ภายใน

ห้องพักอยู่เสมอ  

              ด้านราคา ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือสามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้  (กรณีฉุกเฉิน)  

ควรปรับปรุงด้านการผ่อนช าระค่าเช่าแก่ลูกค้าในบางกรณีโดยก าหนดวันผ่อนช าระ หากลูกค้าต้องการเลื่อนช าระเงนิ    

ด้านสถานที่ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือบริเวณท่ีจอดรถของหอพักมีความเพียงพอ สะดวก  

และปลอดภัย  จึงควรปรับปรุงด้านท่ีจอดรถ เนื่องจากหอพักตัง้อยู่ใกล้แหลง่ชุมชน และรา้นค้า ท าให้อาจมบุีคคลภายนอก

จอดรถบริเวณหน้าอาคาร  ควรมีการติดสติ๊กเกอร์ส าหรับผู้พักอาศัย และเข้มงวดเร่ืองการตรวจเข้าออกหอพัก และใช้ท่ี

จอดรถเฉพาะผู้เข้าพักเท่านัน้   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook 

ของหอพักให้ข้อมูลครบถ้วน และเป็นประโยชน์ จึงควรปรับปรุงด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีเนื้อหาท่ีครบถ้วน และเป็น

ประโยชนต์อ่ผู้เข้าพัก เช่น จ านวนห้องวา่ง ราคาห้องพัก 

ด้านบุคคลากร ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ พนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ  

และแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพจึงควรมกีระบวนการฝึกอบรมพนักงานประจ าสาขาให้ดูแล และรับฟังปัญหาผู้เข้าพัก

เพื่อท าการแก้ไขปัญหาลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ  
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               ด้านกระบวนการ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งซ่อม    

ควรแก้ไขปัญหาด้วยการมีระบบแจ้งซ่อมท่ีรวดเร็ว   เมื่อลูกค้ามีปัญหาควรด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

                 ด้านลักษณะกายภาพ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การออกแบบ ตกแต่ง และแบ่งส่วน

การใช้พืน้ท่ีภายในห้องพักเป็นสัดส่วน เหมาะสมควรมกีารดูแลหรือทาสีภายนอกอาคารเป็นประจ า  

หอพักลูกกวาด สาขา 2 จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด พบว่า        

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เคร่ืองสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าอยู่ในสภาพดี  

พร้อมใช้งาน จึงควรตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองสุขภัณฑ์ภายใน้ห้องพักให้สะอาด พร้อมใช้งาน และตรวจสอบ

สภาพการช ารุดอยู่เสมอ 

ด้านราคา ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือสามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้  (กรณีฉุกเฉิน) จึงควร

ปรับปรุงด้านการผ่อนช าระค่าเช่าแก่ลูกค้าในบางกรณีโดยก าหนดวันผ่อนช าระ หากลูกค้าต้องการเลื่อนช าระเงิน  

ตามกรณีและความเหมาะสมเป็นรายบุคคล   

ด้านสถานที่ ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คือความสะดวกในการเดินทาง เช่น มีรถประจ าทางผ่าน 

ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการหาท าเลตั้งหอพักควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีมีรถประจ าทางผ่าน เป็นเพื่อทางเลือกในการ

เดินทางส าหรับลูกค้าที่ไมม่ยีานพาหนะ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือการได้รับส่วนลดค่าเช่าพิเศษ  

กรณีช าระเงินตรงเวลา จึงควรให้ส่วนลดแก่ผู้ช าระเงินตรงเวลา เพื่อให้เกิดการแรงจูงใจให้ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด 

และลูกค้าเกดิความพงึพอใจ 

ด้านบุคลากร ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือพนักงานให้บริการท่ีดี เป็นมาตราฐานเดียวกันกับ

ลูกค้าทุกคน จึงควรฝึกอบรมเร่ืองการให้บริการ พนักงานในแต่ละสาขาเพ่ือให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน  

ด้านกระบวนการ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือมีความถูกต้องแม่นย าในการส่งมอบห้องพัก 

และการบริการแก่ผู้เชา่ เช่น การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพัก ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการส่งมอบ คืน

เงินประกัน เช่น จัดบันทึกภาพห้องพัก ก่อน และหลังการท าสัญญาเช่าเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการคืนเงินประกัน

ห้องพักหากทรัพย์สนิเสียหาย และเพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาการหักเงินประกันผิดพลาด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด คือความสวา่งของไฟฟา้บริเวณส่วนกลาง

มีความเหมาะสม เช่น บริเวณทางเดิน อาคารจอดรถ ดังนั้นควรเพิ่มความสว่าง และความสว่างบริเวณจุดส าคัญ เช่น 

ทางเดิน อาคารจอดรถให้สวา่งมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย และสรา้งความพึงพอใจให้แกลู่กค้าท่ีพักอาศัย 

หอพักลูกกวาด สาขา 3 จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด พบว่า        

ด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ขนาดห้องพักมีความเหมาะสม ดังนั้น

ผู้ประกอบการจึงควรมขีนาดหอ้งพักหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า  
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ด้านราคา  ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือสามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้ (กรณีฉุกเฉิน)  

จึงควรปรับปรุงด้านการผ่อนช าระค่าเช่าแก่ลูกค้าในบางกรณีโดยก าหนดวันผ่อนช าระ หากลูกค้าต้องการเลื่อนช าระเงนิ    

ด้านสถานที่ ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คือความสะดวกในการเดินทาง เช่น มีรถประจ าทางผ่าน 

ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการหาท าเลตั้งหอพักควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีมีรถประจ าทางผ่าน เป็นเพื่อทางเลือกใน         

การเดินทางส าหรับลูกค้าที่ไมม่ยีานพาหนะ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือการได้รับส่วนลดค่าเช่าพิเศษ  

กรณีช าระเงินตรงเวลา จึงควรให้ส่วนลดแก่ผู้ช าระเงินตรงเวลา เพื่อให้เกิดการชักจูงใจให้ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด 

และลูกค้าเกดิความพงึพอใจ 

ด้านบุคลากร ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรตรวจสอบปัญหา ในแต่ละสาขาอยู่เสมอ โดยควรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบปัญหาใน     

การท างาน และการแจ้งปัญหาจากลูกค้าผู้ใชบ้ริการ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด้านกระบวนการ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือมีความถูกต้องแม่นย าในการส่งมอบห้องพัก 

และการบริการแก่ผู้เช่า เช่น การแจ้งออก การคืนเงินประกันห้องพัก ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการส่งมอบ  

คืนเงินประกัน เชน่ จัดบันทึกภาพหอ้งพัก ก่อน และหลังการท าสัญญาเช่าเพื่อใชป้ระกอบการตรวจสอบการคืนเงินประกัน

ห้องพักหากทรัพย์สนิเสียหาย และเพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาการหักเงินประกันผิดพลาด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือการออกแบบ ตกแต่ง และแบ่งส่วน

การใช้พื้นท่ีภายใน ห้องพักเป็นสัดส่วน เหมาะสม ดังนั้นควรมีการปรับปรุงการออกแบบห้องพักเพื่อประโยชน์ใช้สอย  

และมีการตกแตง่ภายในหอ้งพัก เชน่ทาสี บ ารุงรักษาอยู่เสมอ 

หอพักลูกกวาด สาขา 4 จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด พบว่า        

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ  ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางออกฉุกเฉินของ

หอพัก และมีช่างบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใชห้้องหากมีปัญหา ดังนัน้ผู้ประกอบการจึงควรตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย 

และทางออกฉุกเฉิน ควรมบีริการช่างซ่อมบ ารุงอยา่งเพียงพอ เพื่อการบริการอยา่งรวดเร็วเมื่อมีการแจ้งปัญหาซ่อมบ ารุง  

ด้านราคา ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือช าระเงนิได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร  เงนิสด จึงควร

ปรับปรุงด้านการช าระค่าเชา่แก่ลูกค้าโดยเพิ่มช่องทางการช าระเงนิผ่านธนาคาร 

  ด้านสถานที่ ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คือความสะดวกในการเดินทาง เช่น มีรถประจ าทางผ่าน 

ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการหาท าเลตั้งหอพักควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีมีรถประจ าทางผ่าน เป็นเพื่อทางเลือกในหาร

เดินทางส าหรับลูกค้าที่ไมม่ยีานพาหนะ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือการแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เช่น    

ประกาศ และข่าวประชาสัมพันธ์มีความ  ชัดเจนเหมาะสม ควรมีการเพิ่มประกาศประชาสัมพันธ์ในรูปแบบติดประกาศ

บริเวณอาคาร เพ่ิมเตมิจากข้อมูลประกาศทางสื่อออนไลน์ของหอพัก 
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ด้านบุคลากร ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรตรวจสอบปัญหา ในแต่ละสาขาอยู่เสมอ หรือควรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบปัญหาใน    

การท างาน และการแจ้งปัญหาจากลูกค้าผู้ใชบ้ริการ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ด้านกระบวนการ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งซ่อม ควรมี   

การตรวจติดตามกระบวนการแจง้ซ่อมให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แกลู่กค้า 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด คือความสวา่งของไฟฟา้บริเวณส่วนกลาง

มคีวามเหมาะสม เช่น บริเวณทางเดิน อาคารจอดรถ ดังนัน้ควรเพิ่มความสวา่ง และความสวา่งบริเวณจุดส าคัญ  

หอพักลูกกวาด สาขา 5 จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด พบว่า        

ด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ  ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางออกฉุกเฉินของ

หอพัก และ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย และทางออกฉุกเฉินให้อยูใ่นสภาพดีพร้อมใช้งาน 

ด้านราคา ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือช าระเงนิได้หลายช่องทาง เช่น ธนาคาร  เงินสด จึงควร

ปรับปรุงด้านการช าระค่าเชา่แก่ลูกค้าโดยเพิ่มช่องทางการช าระเงนิผ่านธนาคาร 

  ด้านสถานที่ ปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจน้อยท่ีสุด คือความสะดวกในการเดินทาง เช่น มีรถประจ าทางผ่าน 

ดังนัน้หากผู้ประกอบการตอ้งการหาท าเลตัง้หอพักควรเลอืกท าเลท่ีต้ังท่ีมีรถประจ าทางผ่าน  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือการให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook 

ของหอพักให้ข้อมูลครบถ้วน และเป็นประโยชน์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ เนื่องจากสาขา 5 ไม่มีการให้

ข้อมูลขา่วสารผ่าน Facebook ของหอพัก 

ด้านบุคลากร ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือพนักงานให้บริการท่ีดี เป็นมาตราฐานเดียวกันกับ

ลูกค้าทุกคน ควรมกีารฝึกอบรมพนักงานแตล่ะสาขาเพื่อเพิ่มมาตราฐานการบริการ 

ด้านกระบวนการ ปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือความรวดเร็วในกระบวนการแจ้งซ่อม ควรมกีาร

ตรวจติดตามกระบวนการแจง้ซ่อมให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แกลู่กค้า 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด คือความสวา่งของไฟฟา้บริเวณส่วนกลาง

มคีวามเหมาะสม เช่น บริเวณทางเดิน อาคารจอดรถ ดังนัน้ควรเพิ่มความสวา่ง และความสวา่งบริเวณจุดส าคัญ  
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