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พฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยที่มีผลตอสวนประสมการตลาด
 บริการของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค

Consumer Behavior for Rented Room and Service Marketing Mix of 
Population in Nakonsawan Province

กิตติคุณ บุญมา*

บทคัดยอ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค 2) เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลกับการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค ใชจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง โดยนําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดวยการหา 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตาง (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตํ่ากวา 30 ป

สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย 7,001 - 10,000 บาทตอเดือน 

พักอาศัยอยูหอพัก โดยพักอาศัยเพียงคนเดียวมากท่ีสุด ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยสวนใหญราคา 2,501-3,000 

บาท และในชวง 2 ปที่ผานมา ผูตอบแบบสอบถามเปลี่ยนที่พักอาศัย 1 ครั้งในชวง 2 ปที่ผานมา

 1.  การเลอืกเชาทีพ่กัอาศยัของประชาชนในเขตอาํเภอเมอืงจงัหวดันครสวรรค กลุมตวัอยางใหความสาํคญัใน

การเลือกท่ีพักอาศัยจาก ดานผลิตภัณฑและดานบุคคล มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานทําเลท่ีตั้งและดานส่ิงนําเสนอทาง

กายภาพ ดานกระบวนการบริการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ

 2.  การเปรยีบเทยีบขอมลูสวนบคุคล พบวา เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี การศกึษา รปูแบบทีพ่กัอาศยัปจจบุนั

ของ จาํนวนสมาชิกท่ีพักอาศัยอยูรวมกันภายในหองพัก และการเปล่ียนแปลงท่ีพกัอาศัยในชวง 2 ปทีผ่านมา ของกลุม

ตัวอยางไมมีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค รายไดเฉลี่ย และราคา

เชาตอเดือนของที่พักอาศัยที่ในปจจุบันของกลุมตัวอยางมีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05

Abstract

 The purpose of this study were to (1) consumer behavior for rented room and Service 
Marketing Mix of population in Nakhonsawan, (2) to compare sample’s characteristics that affect 

to Service Marketing Mix of population in Nakhonsawan. The sample of this research included 400 

samples. The statistics involved quantitative study and presented in frequency, percentages and 
standard deviation. The hypothesis testing by t-Test and One-Way analysis of variance. The fi nding 

are follows:

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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 The sample’s characteristics found that the most of samples was female aged less than 30 

years, single , graduated in bachelor’s degree, income between 7,001 to 10,000 bath / month, living 

home alone, housing prices from 2501 to 3000 bath/month and move 1 per 2 year ago.

 1)  The volition for rented room, the samples are interested in product and people were 

mostly, place and physical evidence, process, price and promotion.

  2) The differences in sex , age, education , status, occupation, type of room, roommate, 

and number of moving room did not affect sample ’s volition for rented room. but they had the 

difference in income and rent do affect to volition for rented room signifi cantly at the level of .05.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 จังหวัดนครสวรรคซึ่งเปนจังหวัดศูนยกลางของ

ภาคเหนือตอนลาง เปนเปนประตูสูภาคเหนือ ทําใหได

รับประโยชนทั้งในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และสังคม เปนอยางมาก จังหวัดนครสวรรค

เปนศนูยกลางของภาคเหนือตอนลาง จงึสงผลใหเกดิการ

ยายถิ่นที่อยูอาศัยมายังจังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนสาเหตุ

หนึ่งที่ทําใหเกิดการหลั่งไหลของประชาชน เพื่อมาศึกษา

หาความรู ประกอบอาชีพ เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค 

มสีถาบันระดับอุดมศกึษาหลายแหงทีม่ชีือ่เสยีง และแหลง

โรงงานอุตสาหกรรมอยูจาํนวนมาก จงึทาํใหเกดิอาคารพัก

อาศยัรวม หรอืทีรู่จกัในชือ่ หอพกั อพารทเมนท แมนชัน่ ฯ

เกิดขึ้นอยางมาก ซึ่งในปจจุบันมีมากกวา 200 แหงซึ่งมี

ทั้งที่จดทะเบียนอยางถูกตองกับสํานักงานพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย และทีไ่มไดขึน้ทะเบยีนอกีมาก

เชนกนั (สาํนกังานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

จังหวัดนครสวรรค, 2556)
 ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัยรวม ตาม

กฎหมายวาดวยหอพัก ฉบับ พ.ศ. 2541 อางอิงพระราช

บญัญตัหิอพกั พ.ศ. 2506 ในการจดัตัง้หอพกัตองไดรบัใบ
อนญุาตจากนายทะเบียน และในหมวดการต้ังหอพกัระบุ

ไววาหอพกั ทีส่รางตองมหีองนอน หองตอนรบัเยีย่มเยยีน 

หองอาหาร หองนํา้ และหองสวม ซึง่มสีภาพถกูสขุลกัษณะ

ตามทีก่าํหนดในกระทรวง และเจาของหอพกัตองจดัใหมี

กฎระเบียบประจําหอพัก แตเนื่องจากในปจจุบันการ
แขงขนัมมีากขึน้ ขอกาํหนดตาง ๆ  ใน พ.ร.บ. จงึเปนเพยีง

ปจจัยพ้ืนฐาน ดวยเหตุนี้ผูประกอบการจึงเสนอเงื่อนไข

อืน่ ๆ  เพือ่ใหผูรบับรกิารใชในการตดัสนิใจ เชน พืน้ทีก่วาง

ขวาง ราคาคาเชาหอพัก ที่จอดรถสะดวกสบาย รานขาย

อาหาร รานซักอบรีด รานเสริมสวย ตลอดจนสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในหองพัก อาทิ มพีดัลม โทรทศัน ตูเยน็

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทํานํ้าอุน โตะเขียนหนังสือ 

โทรศัพทภายในหอง ยิ่งไปกวานั้นบางหอพักจัดใหมียาม

รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งความแตกตาง

เหลานี้ทําใหหอพักแตละแหงมีการแขงขันมากยิ่งขึ้น 

(นิตยา ปนตาสี, 2547, น.1) ซึ่งท่ีพักอาศัยที่นําเสนอสู

กลุมเปาหมายเพือ่แขงขนักันนัน้สามารถแยกไดตามปจจยั

สวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ประการ ประกอบ
ดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานสถานท่ี

ตั้ง 4) ดานสงเสริมการตลาด 5) ดานบุคลากร 6) ดาน
กระบวนการบริหาร และ 7) ดานสิง่นาํเสนอทางกายภาพ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552 , น.80-82 และ ฉัตราพร 

เสมอใจ, 2547, น.54-55)

 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาจึงเลือกศึกษาถึง การ

เลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค เพ่ือเปนแนวทางแกผูประกอบการ
ในการตัดสินใจในการลงทุนทํา เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง

การจัดการดานตางๆ อาทิเชน การตลาด การออกแบบ

ที่พักอาศัย เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต

ของกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจการที่พักอาศัยแบบ

ใหเชาเปนรายเดือนและเปนแบบอยางใหแกผูดําเนิน
กิจการท่ีพักอาศัยแบบเชาเปนรายเดือนในการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกเชาทีพ่กัอาศยั

ที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของประชาชนในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค

 2.  เพื่ อ เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลกับ

พฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยที่มีตอสวนประสมการ

ตลาดบริการของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

นครสวรรค

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา

 เนือ้หา การศกึษาวจิยัในครัง้นี ้เปนการศกึษาวจิยั

เชิงสํารวจแบบภาพตัดขวาง (Cross-sectional survey 

research) การเลือกเชาที่พักอาศัย ของประชาชนใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค การศึกษาวิจัยคร้ังนี้

ผูศึกษาเลือกเก็บขอมูลจากผูเชาท่ีพักอาศัย ใน หอพัก 

แมนชั่น และอพารทเมนท ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่

ผูศึกษาสรางข้ึนมาเอง เพ่ือเก็บขอมูลมาใชในการศึกษา

วิจัย

 ระยะเวลา ผูศึกษาจะทําการสํารวจขอมูลการ

เลือกเชาที่พักอาศัย ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต 1 

พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปน
ประชากรท่ีพักอาศัยอยูในหอพัก แมนช่ัน อพารทเมน

ท ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไมมีตัวเลข

จํานวนที่ชัดเจน

 กลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปน

ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมนท 

ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค โดยผูศกึษากําหนด

กลุมตัวอยางโดยใชตารางสาํเรจ็รปูของ Yamane ทีร่ะดบั

อนนัท (ความคลาดเคลือ่น ±5%) ไดจาํนวนกลุมตวัอยาง
จํานวน 400 คน

 ขอบเขตดานตัวแปร ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ัง

นี้ ไดแก

 ตัวแปรอิสระ ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 1. เพศ 2. 

อายุ 3. สถานภาพ 4. อาชีพ 5. การศึกษาสูงสุด 6. ราย

ไดหรอืรายรบัเฉลีย่ตอเดอืน 7. รปูแบบทีพ่กัอาศัยปจจบุนั

ของทาน 8. จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวมกันภายใน

หองพัก 9. ราคาเชาตอเดือน และ10. การเปลี่ยนที่พัก

อาศัย ในชวง 2 ปที่ผานมา

 ตัวแปรตาม การเลือกเชาท่ีพักอาศัยของ

ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไดแก 

1. ดานผลิตภณัฑ 2. ดานราคา 3. ดานสถานท่ีตัง้ 4. ดาน
สงเสริมการตลาด 5. ดานบุคลากร 6. ดานกระบวนการ

บริหาร และ7. ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคลของผูเชาที่พัก

อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไป
ใชเปนแนวทางการจัดการดานตางๆ อาทิเชน การตลาด 

การออกแบบท่ีพกัอาศัย เพือ่ใหสอดคลองกับรปูแบบการ
ดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจการที่พัก

อาศัยแบบใหเชาเปนรายเดือน

 2.  ขอมูลการเลือกที่พักอาศัยเพื่อนํามาใชเปน

แบบอยางใหแกผูดําเนินกิจการท่ีพักอาศัยแบบเชาเปน
รายเดือนในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย



26

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ 
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. การศึกษาสูงสุด 
6. รายไดหรือรายรับเฉลี่ยตอเดือน 
7. รูปแบบที่พักอาศัยปจจุบันของทาน 
8. จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวมกันภายในหองพัก 
9. ราคาเชาตอเดือน 
10. การเปลี่ยนที่พักอาศัยในชวง 2 ปที่ผานมา

พฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยท่ีมีตอสวนประสมการ
ตลาดบริการของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค ไดแก
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่ตั้ง
4. ดานสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการบริการ
7. ดานลักษณะทางกายภาพ

สมมุติฐานการวิจัย
 ขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการเลือกเชา

ที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรคแตกตางกัน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปน

ประชากรท่ีพักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมนท 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไมมีตัวเลข

จํานวนที่ชัดเจน
 กลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปน

ประชากรท่ีพักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมนท 

ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค โดยผูศกึษากําหนด

กลุมตวัอยางโดยใชตารางสาํเรจ็รปูของ Yamane ทีร่ะดบั

อนนัท (ความคลาดเคลือ่น ±5%) ไดจาํนวนกลุมตวัอยาง
จํานวน 400 คน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555, น. 47)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. การสรางเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้

  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับตัวบงชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัย
  1.2 กาํหนดประเด็นในการสรางแบบสอบถาม

ใหตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย

  1.3 เขียนคําถามของแบบสอบถาม 

  1.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

และเน้ือหาของเคร่ืองมือ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ หรือ

ผูที่เก่ียวของกับงานวิจัย จํานวน 3 คน ประเมินความ

สอดคลองโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

   +1  ถาแนใจวาขอความนัน้สอดคลองกบั

ประเด็นที่ตองการประเมิน 
   0  ถาไมแนใจวาขอความนัน้สอดคลอง

กับประเด็นที่ตองการประเมิน

   -1  ถาแนใจวาขอความนัน้ไมสอดคลอง

กับประเด็นที่ตองการประเมิน
  1.5 แลวนําผลการประเมิน มาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) ระหวางความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ จากน้ันคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 
0.5 ขึ้นไป เพื่อนําไปทดลองใช
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  1.6 นาํเครือ่งมือไปทดลองใชกบันกัศกึษา ซึง่

เปนกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 

คน เพือ่นาํมาวิเคราะหหาความเชือ่มัน่ ไดคาความเชือ่มัน่

ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 เทากับ .947

 2.  ลักษณะเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเคร่ือง

มือท่ีใชเก็บรวมรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยผูศึกษาได

สรางแบบสอบถามขึน้ตามกรอบแนวคดิของการวจิยัและ

เนื้อหา ซึ่งแบงตามประเภทของลักษณะการเก็บขอมูล 

ดังนี้

  แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน

บุคคล โดยใชแบบสอบถามปลายเปดและชนิดเลือกตอบ 

ไดแก คําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การ

ศกึษาสงูสดุ รายไดหรอืรายรบัเฉล่ียตอเดอืน รปูแบบทีพ่กั

อาศัยปจจุบันของทาน จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวม

กนัภายในหองพกั ราคาเชาตอเดอืน และการเปลีย่นทีพ่กั

อาศัย ในชวง 2 ปที่ผานมา

  สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเลือก

เชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค โดยใชแบบสอบถามวัดความ คาํถามเก่ียวกับ

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ตั้ง ดานสงเสริม

การตลาด ดานบคุลากร ดานกระบวนการบรหิาร ดานการ

สรางและดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ โดยมีหลักเกณฑ

การใหคะแนนคําตอบของขอความ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด ใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 

1 คะแนน ตามลําดับ โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้

  5 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัย 

อยูในระดับมากที่สุด

  4 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัย 
อยูในระดับมาก

  3 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศยั 

อยูในระดับปานกลาง

  2 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาท่ีพักอาศัย 

อยูในระดับนอย

  1 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาท่ีพักอาศัย 

อยูในระดับนอยที่สุด

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 1. ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหดวยคา

สถติ ิความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 2. ตอนที่ 2 การเลือกเชาท่ีพักอาศัยของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปน

ลกัษณะของคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยให

ผูสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น นําคะแนนที่ไดมา

วเิคราะหผล คาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนาํ

มาแปลความหมายตามเกณฑ ดังตอไปนี้

 คาเฉล่ีย 4.50 -5.00 หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ระดับสําคัญมากท่ีสุด

 คาเฉล่ีย 3.50 -4.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ในระดับสําคัญมาก

 คาเฉล่ีย 2.50 -3.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ในระดับสําคัญปานกลาง

 คาเฉล่ีย 1.50 -2.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ในระดับสําคัญนอย
 คาเฉล่ีย 1.00 -1.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ในระดับสําคญันอยที่สุด

 3. เปรยีบเทยีบการเลอืกเชาท่ีพกัอาศัย ทดสอบ

ความแตกตางระหวางประชากรดวยการแจกแจงแบบ

ที (Independent- sample t-Test)เพื่อหาคา t-Test 
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA of Variance เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง

ของการเลือกทีพ่กัอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรคเพือ่ตอบวตัถปุระสงคของการวจิยัขอที ่

2 และสมมติฐาน
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สรุปผลการวิจัย

 ผูศกึษาสรุปผลการวิจยัตามวัตถปุระสงคของการ

วิจัยดังนี้

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตํ่า

กวา 30 ปสถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย 7,001 - 10,000 

บาทตอเดือน พักอาศัยอยูหอพัก โดยพักอาศัยเพียงคน

เดียวมากท่ีสุด ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยสวนใหญ

ราคา 2,501-3,000 บาท และในชวง 2 ปทีผ่านมา ผูตอบ

แบบสอบถามเปล่ียนที่พักอาศัย 1 ครั้ง

 วัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเลือกเชาท่ีพักอาศัยท่ีมีตอสวนประสม

การตลาดบริการของประชาชนในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค

 กลุมตัวอยางใหความสําคัญในการเลือกท่ีพัก

อาศัยจาก ดานผลิตภัณฑและดานบุคคล มากที่สุด รอง

ลงมาคือ ดานทําเลที่ตั้งและดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 

ดานกระบวนการบริการ ดานราคา และดานการสงเสริม

การตลาด ตามลําดับ

 ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญใน

เร่ือง ความสะอาดของหองพัก มากที่สุด รองลงมาคือ 
ขนาดของหองพักภายในและพ้ืนที่ใชสอย สามารถใช

อนิเทอรเนต็และโทรศัพทไดในหองพัก ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอย

ภายนอกหองพัก เชน ระเบียง ทางเดิน ฯลฯ สิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในหองพกั เชน โทรศพัท เครือ่งทาํนํา้อุน

และความมีชื่อเสียงของท่ีพักอาศัย ระบบรักษาความ

ปลอดภัย เชน คียการด กลองวงจรปด ร.ป.ภ. ฯลฯ และ

รานคาสะดวกซื้อในบริเวณหองพัก ตามลําดับ

 ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเร่ือง

แจงยอดคาใชจายที่ชัดเจนกอนการชําระเงิน มากที่สุด 
รองลงมาคือ คาเชาหองพักเก็บในอัตราความเหมาะสม

กับหองพัก การกําหนดอัตราคานํ้า – คาไฟ คาโทรศัพท 

อินเทอรเน็ตที่ชัดเจน เงินมัดจําคาหองพักลวงหนา คา

ประกันสิ่งของเสียหายเหมาะสม และชําระคาเชาโดยใช

บัตรเครดิตได ตามลําดับ

 ดานทําเลที่ตั้งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญใน

เรือ่ง ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง มากท่ีสดุ 

รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถสะดวก มีความปลอดภัย

และเพียงพอกับผูพัก หองพักใกลที่ทํางานหรือสถาบัน

การศึกษา หองพักอยูใกลแหลงชุมชน หองพักอยูใกล

ศนูยการคา และหองพักใกลแหลงสถานบันเทิง ตามลําดบั

 ดานการสงเสรมิการตลาด กลุมตัวอยางใหความ

สําคัญในเรื่องXX โฆษณาทางเคเบิลทีวี มากท่ีสุด รองลง

มาคือ คําบอกกลาวจากคนรูจัก และการโฆษณา ใบปลิว 

ปายโฆษณา วิทยุ หนังสือพิมพทองถิ่น ตามลําดับ

 ดานบุคคล กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อง 

ความนาเช่ือถือของเจาของหรือผูดูแลหองพัก มากที่สุด 

รองลงมาคือ ความเอาใจใสของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ความเอาใจใสของพนักงานทําความสะอาด 

ความซื่อสัตยของพนักงานที่ดูแลหองพัก และอัธยาศัย

ความมีมนุษยสัมพันธของเจาของหองพักและพนักงาน 

ตามลําดับ

 ดานกระบวนการบริการ กลุมตัวอยางใหความ

สําคัญในเร่ือง หอพักมีพนักงานใหบริการไดตลอด 24 

ชัว่โมง มากทีส่ดุ รองลงมาคอื หอพกัใหความดแูลผูเชาพกั

เสมือนญาติพีน่อง หอพักมพีนกังานบริการทําความสะอาด

ทุกวัน ความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปญหาตาง ๆ

เกิดขึ้นภายในหองพัก การรักษาความปลอดภัยของ

หองพักและทรัพยสิน เม่ือผูเชาเดินทางไปตางจังหวัด 

และกฎและขอหามในหองพกั เชน หามเลีย้งสตัวทกุชนดิ 
ตามลําดับ

 ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในเรื่อง สภาพแวดลอมหองพักสะอาดนาพัก

อาศัย มากท่ีสุด รองลงมาคือ บริเวณทางเขาและบันได

ควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ ที่พักมีที่จอดรถกวางขวาง
และเพียงพอ ที่พักมีรูปแบบการจัดพื้นท่ีการตกแตง

ภายในหองพักสวยงาม ที่พักมีลักษณะการออกแบบหอง

พักท่ีทันสมัย ที่พักมีการจัดสวน ตนไม เกาอี้ ไวสําหรับ
พักผอนบริเวณรอบ ๆ หองพัก ใหสะอาด รมร่ืน ที่พัก

มีบันไดหนีไฟและท่ีพักมีเครื่องปองกันอัคคีภัย และ
สัญญาณเตือนภัย ตามลําดับ



29

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

 วัตถุประสงคของการวิจัยขอ 2 เพื่อเปรียบ

เทียบขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกเชาที่พัก

อาศยัท่ีมตีอสวนประสมการตลาดบรกิารของประชาชน

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รูปแบบที่พักอาศัยปจจุบัน

ของ จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวมกันภายในหองพัก 

และการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยในชวง 2 ปที่ผานมา

ของกลุมตัวอยางไมมีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

 สําหรับรายไดหรือรายรับเฉลี่ยตอเดือน และ

ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยที่ในปจจุบันของกลุม

ตัวอยางมีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชน

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยผูที่มีรายไดสูง 

และราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยที่ในปจจุบันสูงจะ

ใหความสําคัญกับการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชน

ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรคมากกวาผูทีม่รีะดบั

รายไดนอยกวา และราคาเชาตอเดอืนของทีพ่กัอาศยัทีใ่น

ปจจุบันนอยกวา

อภิปรายผล

 ผูศกึษาอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถปุระสงคของ

การวิจัย และสมมติฐานที่ตั้งไวดังนี้
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตํ่ากวา

30 ปสถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย 7,001 - 10,000 

บาทตอเดือน พักอาศัยอยูหอพัก โดยพักอาศัยเพียงคน

เดียวมากท่ีสุด ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยสวนใหญ

ราคา 2,501-3,000 บาท และในชวง 2 ปทีผ่านมา ผูตอบ

แบบสอบถามเปล่ียนที่พักอาศัย 1 ครั้ง กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในการเลือกที่พักอาศัยจาก ดานผลิตภัณฑ
และดานบุคคล มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานทําเลท่ีตั้ง

และดานสิง่นาํเสนอทางกายภาพ ดานกระบวนการบริการ 

ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ

 จากผลการวิจยัสอดคลองกับงานวิจยัของ สมาน 

ทพิรัตนราภรณ (2547) ซึง่ไดทาํการศกึษาความเปนไปได

ในโครงการลงทุนหอพักในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

ทําเลท่ีตั้ง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (เฉพาะการ

ลดคาเชา) ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ

บริหาร ปจจัยดานการนําเสนอกายภาพ ตามลําดับและ

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ซึ่งปจจัย

แรกท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญคือตัวที่พักอาศัยซึ่งก็

คือผลิตภัณฑที่นําเสนอ และสวนใหญกลุมตัวอยางพัก

อาศัยเพียงลําพังดังนั้นการใหความสําคัญของที่พักอาศัย

ลําดับตนจึงใหใหความสําคัญเรื่อง ผลิตภัณฑ บุคคลที่

ดูแลหอพักท้ังดานความสะอาด ความปลอดภัย ที่ตั้ง 

และส่ิงนําเสนอทางกายภาพ เชน ระบบปองกันไฟไหม 

เปนตน ซึ่งะสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ รัฐรังสี 

(2544) ที่ไดทําการศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกเชาหอพกัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร 

จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเชาหอพักเอกชนมากท่ีสุด คือ อาคารและ

หอพัก ลักษณะการเลือกเชาพักนิยมเชาพักอยูคนเดียว 

การศึกษาขอมูลการเลือกหอพักจะศึกษาดวยตนเอง 

จะแนะนําหอพักที่พักใหกับผูอื่นและตองการโทรศัพท

สายตรงในหองพัก 

 สมมติฐานการวิจัย  ขอมูลสวนบุคคลที่

แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยที่มี

ตอสวนประสมการตลาดบริการของประชาชนในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคแตกตางกัน

 จากการวิจัยพบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
การศกึษา รปูแบบทีพ่กัอาศยัปจจบุนัของ จาํนวนสมาชกิ

ทีพ่กัอาศยัอยูรวมกันภายในหองพกั และการเปลีย่นแปลง

ที่พักอาศัยในชวง 2 ปที่ผานมา ของกลุมตัวอยางไมมีผล
ตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค แตพบวาดานรายไดหรือรายรับ

เฉล่ียตอเดือน และราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยมี
ผลตอการเลือกเชาท่ีพักอาศัย ซึ่งผลการวิจัยปฏิเสธ

สมมติฐานของการวิจัย ซึ่งไมสอดคลองงานวิจัยของ 
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กาญจนา บุญภักดิ์ (2554) ซึ่งทําการศึกษาการเลือกอยู

หอพักของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคณุทหารลาดกระบัง ผลการวจิยัพบวากบัเพศชายและ

เพศหญงิ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัทีม่คีวามสาํคญัตอ

การเลือกอยูหอพัก ดานอาคาร สถานท่ี แตกตางกันอยาง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และไมสอดคลองกบังาน

วิจัยของ รัตติกาล กําเนิดศรี (2550) ที่พบวา เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ที่แตกตางกัน การให

ระดับความสาํคญัของปจจยัสวนประสมทางการตลาดใน

การตัดสินใจเลือกเชาหอพักแตกตางกัน

 สาํหรับดานรายไดหรอืรายรับเฉล่ียตอเดือน และ

ราคาเชาตอเดอืนของทีพ่กัอาศยัมผีลตอการเลอืกเชาทีพ่กั

อาศัย สอดคลองกับงานของ รัตติกาล กําเนิดศรี (2550) 

ที่พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน และราคาคาเชาหอพักตอ

เดือน ที่แตกตางกัน การใหระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจเลอืกเชาหอพัก

แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

  จากผลการศึกษา เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี 

รปูแบบท่ีพกัอาศัยปจจุบนัของ จาํนวนสมาชิกท่ีพกัอาศัย
อยูรวมกันภายในหองพัก และการเปลีย่นแปลงทีพ่กัอาศยั

ในชวง 2 ปที่ผานมาไมมีผลตอการเลือกท่ีพักอาศัยของ
กลุมตวัอยาง แตสิง่ทีม่ผีลตอการเลอืกทีพ่กัอาศยัของกลุม

ตวัอยางคือ รายไดหรือรายรับเฉล่ียตอเดือน และราคาเชา

ตอเดือนของท่ีพักอาศัย ดังนั้นการจูงใจใหเกิดการเลือก

ที่พักอาศัยนั้นผูดําเนินกิจการธุรกิจที่พักอาศัยใหเชาควร

พิจารณาระดับรายไดของผูเชาและราคาคาเชาที่พักเพื่อ

ใหมีความเหมาะสม ซึ่งสวนใหญมีระดับรายได ไมเกิน 
10,000 บาทตอเดอืนและราคาคาเชาทีพ่กัอาศยัสวนใหญ

ในปจจุบันอยูที่ 2,500-3,000 บาท 

  ดานการจดัการหอพกั ผูดาํเนินกจิการธรุกจิ
ที่พักอาศัยใหเชาควรใหความสําคัญตามลําดับคือ 

  1. ดานผลิตภัณฑและดานบุคคล โดยดาน

ผลติภัณฑใหความสําคญักับเรือ่ง ความสะอาดของหองพัก 

ขนาดของหองพักภายในและพ้ืนท่ีใชสอย อินเทอรเน็ต

และโทรศัพทในในหองพัก ดานบุคคลใหความสําคัญกับ

เรือ่ง ความนาเชือ่ถอืของเจาของหรอืผูดแูลหองพกั ความ

เอาใจใสของพนักงานรักษาความปลอดภัย ความเอาใจใส

ของพนักงานทําความสะอาด ตามลําดับ

  2.  ดานทําเลที่ตั้งและดานสิ่งนําเสนอทาง

กายภาพ ดานท่ีตัง้ควรมีความสะดวกและปลอดภัยในการ

เดินทาง มากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถสะดวก มี

ความปลอดภยัและเพยีงพอกับผูพกั หองพักใกลทีท่าํงาน

หรือสถาบันการศึกษา ดานดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

ควรจัดสภาพแวดลอมหองพักสะอาดนาพักอาศัย มาก

ที่สุด รองลงมาคือ บริเวณทางเขาและบันไดควรมีแสง

สวางอยางเพียงพอ ที่พักมีที่จอดรถกวางขวางและ

เพียงพอ

  3.  ดานกระบวนการบริการ ที่พักควรมี

พนกังานใหบรกิารไดตลอด 24 ชัว่โมง มากท่ีสดุ รองลงมา

คอื หอพกัใหความดแูลผูเชาพักเสมอืนญาตพิีน่อง หอพกั

มีพนักงานบริการทําความสะอาดทุกวัน

  4.  ดานราคา ควรใหความสําคัญในเร่ือง

แจงยอดคาใชจายที่ชัดเจนกอนการชําระเงิน มากที่สุด 

รองลงมาคือ คาเชาหองพักเก็บในอัตราความเหมาะสม

กับหองพัก การกําหนดอัตราคาน้ํา – คาไฟ คาโทรศัพท 

อินเทอรเน็ตท่ีชัดเจน
  5. ดานการสงเสริมการตลาด ควรโฆษณา

ทางเคเบิลทีวี มากท่ีสุด รองลงมาคือ คําบอกกลาว

จากคนรูจัก และการโฆษณา ใบปลิว ปายโฆษณา วิทยุ 

หนังสือพิมพทองถิ่น ตามลําดับ 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
  1. การวจิยัครัง้นีเ้ปนการศึกษาเปรียบเทยีบ

ขอมลุสวนบุคคลกับการเลือกท่ีพกัอาศัย ดงันัน้การวิจยัใน

ครั้งควรศึกษาปจจัยอื่นๆที่อาจมีผลกระทบตอการเลือก

ที่พักอาศัยของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษา เชน 

แรงจูงใจ การบริหารที่พักอาศัย สภาพเศรฐกิจ เปนตน



31

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

  2. อาจนําหวัขอการศึกษาน้ีใชในการศึกษา

การเลือกท่ีพกัอาศัยเปรียบเทียบระหวางการเลือกหอพัก

ในเครือและการเลือกท่ีพักอาศัยของเอกชน เพื่อนํามา

ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานธุรกิจที่พักอาศัย

ใหเชาตอไป
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