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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับ           
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยงานวจิยัในครัง้น้ีไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎปีจัจยัสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร และปจัจยัทางสงัคม ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี             
ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ทีม่ปีระสบการณ์การเช่าหอพกั จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน ได้แก่ การวเิคราะห์
สมการถดถอยพหุคณูดว้ยวธิ ีEnter (Multiple Regression Analysis by Enter Method) 
 ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.05 โดยปจัจัยด้านกระบวนการให้บริการ            
เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลมากที่สุดเป็นล าดบัที่ หน่ึง (Beta = 0.228) รองลงมาคอื ปจัจยัด้านท าเลที่ตัง้ เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิล         
เป็นล าดบัที ่สอง (Beta = 0.179) ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลเป็นล าดบัที ่สาม (Beta = 0.177) ปจัจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลเป็นล าดบัที่ สี ่(Beta = 0.155) และสุดท้ายคอื ปจัจยัดา้นราคา เป็นปจัจยัที่มี
อทิธพิลเป็นล าดบัที ่หา้ (Beta = 0.094) ตามล าดบั สว่นปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด, ดา้นบุคลากร และปจัจยัทางสงัคม 
ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

 
ค าส าคญั: หอพกั สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ปจัจยัทางสงัคม  
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ABSTRACT 

The objectives of this independent study were to study the factors influencing the decisions of 
undergraduate students at Mae Fah Luang University to rent dormitories in Chiang Rai province. This research 
used the concept and theory of the service marketing mix and social factors. The samples used in the 
independent study were four hundred undergraduate students, both males and females with the experience with 
dormitory rentals. The research tool was a questionnaire, which was used as a tool to collect data from the 
sample group. The data were analyzed using descriptive statistics, including percentage, mean, standard 
deviation and inferential statistics analysis, including multiple regression analysis by the enter method. 

The research found that the service marketing mix influenced decisions to rent dormitories among 
undergraduate students at Mae Fah Luang University, at a statistically significant level of 0.05, including product, 
price, place, physical evidence and process. Process was the most influential factor (Beta=0.228). The factor of 
place was the second influential factor (Beta=0.179). The product factor was the third influential factor 
(Beta=0.177). The physical evidence factor was the fourth influential factor (Beta=0.155). Finally, the price factor 
was the fifth influential factor (Beta=0.094). 

 
Keywords: Dormitory, Service Marketing Mix, Social Factors 
 
บทน า 
 ทีอ่ยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปจัจยัทีม่คีวามส าคญักบัการด ารงชวีติของมนุษย ์มนุษย์ต้องการหาถิ่นฐานทีอ่ยู่อาศยัที่มี
ความมัน่คงปลอดภยั และเอือ้อ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชวีติมากทีส่ดุ ซึง่ทีอ่ยู่อาศยัของมนุษยจ์ะมคีวามแตกต่างกนัตาม
สภาพสงัคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกจิ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่มี
การเปลี่ยนแปลง ความเร่งรบีในสภาวะต่างๆ เรื่องของ หอพกั อพาร์ทเมนท์จะเป็นสิง่ที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายได้  
เป็นอนัดบัแรก เมื่อความตอ้งการส่วนนี้มสีงูมาก ธุรกจิหอพกัใหเ้ช่าจงึมกีารเตบิโต และเป็นธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งต ่า แต่ทัง้นี้
ต้องอยู่กบัท าเล การบรหิารจดัการ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแบบแผนด้วยด ีเป็นธุรกจิที่น่าจบัตามองเป็นอย่างมาก แมใ้น
ภาวะเศรษฐกิิจที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวก็ตาม (www.ThaiSMEsCenter.com.2559) สภาพการแข่งขนัของธุรกิจหอพกั ยงัมีความ
รุนแรง โดยปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดนัน้นอกจากท าเลทีต่ัง้แลว้ ยงัตอ้งแข่งขนัในเรื่องราคาดว้ย ส่วนปจัจยัอื่นๆ คอื รูปแบบของ
อาคาร ประกอบด้วย ตวัอาคาร สิง่แวดล้อมบรเิวณภายใน ภายนอก ตลอดจนกระทัง่ชุมชนที่อยู่ในละแวกหอพกั ความมี
เอกลกัษณ์ต่างๆ ซึ่งหอพกัที่ราคาถูกจะออกแบบในลกัษณะที่เรยีบง่าย เพื่อเป็นการประหยดัต้นทุนในเรื่องการก่อสร้าง 
ในขณะทีห่อพกัทีม่รีาคาสงู จะมกีารออกแบบใหม้เีอกลกัษณ์ มสีิง่อ านวยความสะดวกทีค่รบครนั เช่น พืน้ทีส่ว่นกลาง ทีจ่อด
รถ หอ้งออกก าลงักาย สวนหย่อม เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เครื่องซกัผา้หยอดเหรยีญ เป็นตน้ ( ธนชัพร เลศิเดชเดชา. 2556)  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรฐับาลตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชียงราย ก่อตัง้เมื่อวนัที ่         

25 กนัยายน พ.ศ. 2541 ปจัจุบนัประกอบดว้ยส านักวชิา 14 ส านกัวชิา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงมจี านวนนกัศกึษาเพิม่ขึน้

ทุกปี จากปรมิาณการรบันักศกึษาของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท าให้นักศึกษามีความต้องการเช่า

หอพกัเพิม่มากขึน้ตามล าดบั ท าใหธุ้รกจิหอพกัจงึเป็นธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการใหค้วามสนใจเขา้มาท าธุรกจิเพิม่มากขึน้  

http://www.thaismescenter.com.2559/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ปจัจุบนัความต้องการของนักศึกษามีแตกต่างกนัออกไปตามยุคสมยั หอพกัที่สร้างขึ้นใหม่ มีความได้เปรียบ

มากกว่าหอพกัเดมิที่มอียู่ ท าให้ผู้ประกอบการธุรกจิหอพกับางราย ผู้เช่าลดน้อยลง  รายได้ลดน้อยลง จากขอ้มูลดงักล่าว  

ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหอพัก ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ให้มี

ประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่สนใจลงทุนท าธุรกจิเกี่ยวกบัหอพกัที่เป็นธุรกจิทางอสงัหารมิทรพัย์ให้มีการ

ขยายตวัต่อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บรกิาร ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษา 

ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่มอา้งองิ ดา้นครอบครวั และดา้นบทบาทและสถานะ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เช่าหอพกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บรกิาร มผีลต่อการตัดสนิใจเช่าหอพกัของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

 2. ปจัจยัทางสงัคม ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั และบทบาทและสถานะ มผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกั

ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์ (2548: 50) ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing Mix) คอื เครื่องมอืหรอื

ปจัจยัทางการตลาดที่ควบคุมไดท้ี่ธุรกจิต้องใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย หรอืเพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายเกดิความตอ้งการสนิคา้และบรกิารของตน  

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรรีตัน์ (2541) ได้สรุปเกี่ยวกบัแนวความคดิกลยุทธก์ารตลาด

ส าหรบัธุรกจิการบรกิาร (Market Mix) ว่าขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 
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 1. ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คอื สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่

ลูกคา้และลูกคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์นัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้ผลติภณัฑแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื

ผลติภัณฑ์ที่อาจเป็นสิง่ซึ่งจบัต้องได้และผลติภณัฑ์ที่จบัต้องไม่ได้ ในด้านการบรกิารด้านสนิเชื่อนัน้ถือว่าเป็นผลติภัณฑ์         

ทีจ่บัต้องไม่ได ้เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในรูปของบรกิาร (Service Product) การทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจและท าใหลู้กค้า

เกดิความพงึพอใจในการใช้บรกิารนัน้ ธุรกจิจะต้องสรา้งและน าเสนอสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แทนการบรกิาร    

ทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะ

เปรยีบเทยีบระหว่าง คุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ถ้าคุณค่าสงูกว่าราคา เขาจะตดัสนิใจซือ้ 

ดงันัน้ การก าหนดกลยุทธด์า้นราคาต้องค านึงถงึคุณค่า ซึง่เป็นสิง่ทีก่ าหนดมูลค่า ในการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารในรูป

ของเงนิตราเป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธต่์างๆ ในการก าหนดราคาตอ้งค านึงถงึคุณค่าทีร่บัรู ้

(Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพจิารณาว่าการยอมรบัของลูกค้าในคุณค่าของผลติภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคา

ผลติภณัฑน์ัน้ ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งการแขง่ขนัและปจัจยัอื่นๆ 

 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารในสว่นแรกคอืการเลอืกท าเลทีต่ัง้ (Location) ของธุรกจิ

บรกิารมคีวามส าคญัมากโดยเฉพาะธุรกจิบรกิารที่ผูบ้รโิภคต้องไปรบับรกิารจากผู้ให้บรกิารในสถานที่ที่ผู้ให้บรกิารจดัไว้

เพราะท าเลทีต่ัง้ทีเ่ลอืกเป็นตวัก าหนดกลุ่มผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้มาใหบ้รกิารดงันัน้สถานทีใ่หบ้รกิารตอ้งสามารถครอบคลุมพืน้ที่

ในการให้บรกิารกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดและค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของคู่แข่งขนัด้วย โดยความส าคญัของท าเลที่ตัง้จะมี

ความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกจิบรกิารแต่ละประเภท ในสว่นของช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Channels) การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายตอ้งค านึงองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบรกิารความจ าเป็น

ในการใชค้นกลางในการจ าหน่ายและลกูคา้เป้าหมายของธุรกจิบรกิารนัน้ 

 4. การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืหนึ่งที่มคีวามส าคญัในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูล

ระหว่างผู้ขายและผู้ให้บรกิารโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร หรอืชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการตัดสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิาร 

 5. บุคคล (People) หรอื พนกังาน (Employee) หมายถงึ บุคคลทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการตดิต่อแสวงหาลกูคา้

การเสนอขายเพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิความตัง้ใจและตดัสนิใจซือ้ 

 6. สรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพ

โดยรวม (Total Quality Management: TQM) หรอืต้องแสดงใหเ้หน็คุณภาพของบรกิารโดยผ่านการใชห้ลกัฐานทีม่องเหน็

ได้ เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 

(Customer-value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเรว็ในการจ าหน่ายตัว๋ หรอืคุณประโยชน์อื่น 

 7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการและงานที่ปฏิบัติในด้านการบริการ             

ทีน่ าเสนอกบัลกูคา้เพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็และท าใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2541: 78) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง

ผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความ

ต้องการของเขา หรอืหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสนิใจและการกระท าของผู้บรโิภคที่เกี่ยวกบัการซื้อและ           

การใชส้นิคา้ 

 ชฟิแมน และคานุก (Schiffiman & Kanuk. 1994:113) กล่าวว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภค

แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ้ใช้ ประเมนิหรอืการบรโิภคผลติภณัฑ์ บรกิาร และแนวความคดิต่างๆ ซึ่งผู้ บรโิภค

คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใช้ทรพัยากรที่มอียู่          

ทัง้เงนิ เวลา และก าลงั เพื่อบรโิภคสนิค้าและบรกิารต่างๆ อนัประกอบด้วยค าถาม เช่น ซื้ออะไร ท าไมจงึซื้อ ซื้อเมื่อไร 

อย่างไรทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน เป็นตน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 ความหมายของการตดัสินใจ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46) การตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถึง การเลอืกที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งจาก

ทางเลอืกต่างๆทีม่อียู่ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะตอ้งตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยู่เสมอ โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้

หรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของ

ผูบ้รโิภค  

กระบวนการตดัสินใจ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กล่าวถงึ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Consumer Buying Decision Process) 

เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ขัน้ตอนเหล่านี้จะมปีระโยชน์ส าหรบัผู้โฆษณา ผู้วางแผนการส่งเสรมิ

การตลาด โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 

 1. การรบัรู้ปญัหา (Problem Recognition) เป็นขัน้ตอนแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการรบัรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง

สภาพที่ดแีละสภาพเดิมของบุคคล ความแตกต่างนัน้อาจเกดิขึน้สามารถแก้ปญัหาให้ลูกค้าได้ จงึต้องสร้างให้ผู้บรโิภค 

ทราบถึงความจ าเป็นและความต้องการของเขาหรอืชี้ให้เห็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้  หรอืชี้ให้เหน็สภาพในปจัจุบนัของ

ผูบ้รโิภคทีย่งัไม่พงึพอใจ ผูบ้รโิภคทีม่ปีญัหา ในบางครัง้เป็นสิง่ล าบากส าหรบันกัการตลาดทีจ่ะแนะน าลูกคา้ว่าเขามปีญัหา

หรอืมคีวามตอ้งการในผลติภณัฑ ์ 

 2. การคน้หาขอ้มลู (The Information Search) เมื่อผูบ้รโิภคระลกึว่าปญัหาทีเ่กดิขึน้หรอืการรบัรู ้ถงึความตอ้งการ

ทีเ่กดิขึน้จากขัน้ที ่1 เขาจะคน้หาขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพื่อแกป้ญัหานัน้การคน้หาเบือ้งต้น กจ็ะพยายามทบทวนความทรงจ าจาก

เหตุการณ์ในอดตี และความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ 

 3. การประเมนิผลทางเลอืก (Alternative Evaluation) จากการคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัตราสนิคา้ในขัน้ตอนที่  2 จะ

ถูกน ามาพจิารณาทางเลอืก ที่มศีกัยภาพ โดยพจิารณาถึง กลุ่มของคุณสมบตัิ ซึ่งใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาตราสนิค้า 

หรือถือว่าเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลตราสินค้า  (Evaluation) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Criteria’s) ต่างๆ ประกอบด้วย 

คุณสมบตัทิีส่าคญัทีส่ดุของผลติภณัฑ ์ตน้ทุน ความชอบภาพลกัษณ์ ความภูมใิจ และอื่นๆ 
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 4. การตัดสนิใจซื้อ (Purchase Decision) หลงัจากประเมินผลทางเลือกต่างๆ แล้วในขัน้นี้ผู้บรโิภคจะซื้อหรือ

ตดัสนิใจซื้อ การตดัสนิใจซือ้นี้เป็นการตอบสนอง (Response) สิง่กระตุ้น (Stimulus) โดยประเมนิผลคุณสมบตัิตราสนิค้า

ต่างๆ การตดัสนิใจซือ้จะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการการเรยีนรูแ้ละการก าหนดทศันคตขิองผูบ้รโิภคความตัง้ใจซือ้ทีต่ราสนิคา้

หนึ่งจะสมบรูณ์เมื่อไดไ้ปซือ้จรงิการสง่เสรมิการตลาดรปูแบบต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ 

 5. การประเมนิผลภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Evaluation) กระบวนการตดัสนิใจซือ้ไม่ไดส้ิน้สุดลงเมื่อผูซ้ื้อ

ได้ซื้อสนิค้า ขอ้มูลจากการใช้ตราสนิค้าจะป้อนกลบั เพื่อการซื้อซ ้าในอนาคต ในการวเิคราะห์ถึงการเรยีนรู้และทศันคติ           

สิง่ซึง่ผูบ้รโิภคไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ และ ทศันคตใิชส้ าหรบัการตดัสนิใจซือ้ซ ้าในอนาคต ถ้าผลลพัธจ์าการใชส้นิค้า

เป็นทีพ่อใจ แต่ถา้ผลลพัธไ์ม่เป็นทีพ่อใจผูซ้ือ้กจ็ะไม่ซือ้ซ ้า 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

      กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ นักศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิาตร ีทัง้เพศชาย และเพศหญิง ของ
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย ทีม่ปีระสบการณ์การเช่าหอพกั ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

วิธีการเกบ็ตวัอย่าง วิธีการสุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย โดยการจบัฉลาก เลอืกเพยีง 5 ส านกัวชิา จากทัง้หมด 13 ส านกัวชิา 

 ขัน้ ท่ี  2 ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม          

กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย ทีสุ่่มไว ้ใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างครบตาม จ านวน 

400 คน 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามซึง่สรา้งขึน้จากการรวบรวมแนวคดิทางทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง น ามา

สรา้งเป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยขอบเขตของแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

 สว่นที ่1 เป็นค าถามดา้นประชากรศาสตร ์สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

รายได้ต่อเดอืน และภูมิล าเนา มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกเพียงค าตอบเดยีวและเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed-

Ended Response Questions) จ านวน 3 ขอ้ 

 สว่นที ่2 เป็นค าถามทางดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด เป็นค าถามแบบเลือกตอบข้อเดียว          

มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยใชม้าตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert’s Scale) จ านวน 29 ขอ้ 

  ส่วนที่ 3 เป็นค าถามทางด้านปจัจยัด้านสงัคม ที่มีผลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย มลีกัษณะค าถามแบบปลายปิด เป็นค าถามแบบเลอืกตอบขอ้เดยีว มรีะดบัการวดั

ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยใชม้าตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert’s Scale) จ านวน 6 ขอ้ 
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  ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั         

แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย มลีกัษณะค าถามแบบปลายปิด เป็นค าถามแบบเลอืกตอบขอ้เดยีว มรีะดบัการวดัขอ้มูลประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval scale) โดยใชม้าตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert’s Scale) จ านวน 5 ขอ้ 

การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

 1. น าเสนอแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ

ทดสอบ น าผลแบบสอบถามที่ได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั วเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ

กลุ่มค าถาม โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึ่งต้องมคี่ามากกว่าหรอื

เท่ากบั 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 449) โดยผลการทดสอบความเชื่อมัน่ มดีงันี้ 

   ดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร =      0.860 

   ดา้นปจัจยัทางสงัคม   =      0.795 

 เมื่อเกบ็รวบรวมแบบสอบถามได้ครบจ านวน 400 ชุดแล้ว น ามาตรวจดูความสมบูรณ์แลว้จงึน ามาลงรหสั เพื่อ

ประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

2. น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว บันทึกลงโปรแกรม SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science) เพื่อ

ค านวณค่าทางสถติขิองขอ้มลู และทดสอบสมมตฐิาน 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

      3.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ           

กลุ่มตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์ จะท าการแจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

      3.2 การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

โดยเลอืกใชส้ถติ ิดงันี้  

 สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย 1) ด้านผลติภณัฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้าน

ท าเลที่ตัง้ 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ

ให้บรกิาร มีผลต่อการตัดสนิใจเช่าหอพัก สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ Multiple Regression Analysis by Enter Method 

หรอืการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูดว้ยวธิ ีEnter 

สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) กลุ่มอา้งองิ 2) ครอบครวั และ 3) บทบาทและสถานะ มผีลต่อ

การตัดสนิใจเช่าหอพกั สถิติที่ใช้ในการทดสอบคอื Multiple Regression Analysis by Enter Method หรอืการวเิคราะห์

สมการถดถอยพหุคณูดว้ยวธิ ีEnter 
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ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ด้านประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตาม เพศ รายได้ต่อเดือน และ

ภูมลิ าเนา โดยแจกแจงจ านวนความถีแ่ละค่ารอ้ยละ สามารถสรุปผล ไดด้งันี้ 

เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน  272 คน คดิเป็นร้อยละ 68 และเพศชาย มจี านวน            

128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32 ตามล าดบั 

รายได้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 บาทขึ้นไป มีจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  

รองลงมาคอื  มีรายได้ 7,501-10,000 บาท มีจ านวน 110 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5  รายได้ 5,001-7,500 บาท มจี านวน          

57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.2 และรายได ้ต ่ากว่า 5,000 บาท มจี านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 ตามล าดบั 

ภูมิล าเนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ที่ ภาคเหนือ มีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 

รองลงมา คอืกลุ่มตวัอย่างที่มภีูมลิ าเนาอยู่ที ่กรุงเทพฯและปรมิณฑล มจี านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 17 ภูมลิ าเนาอยู่ที ่

ภาคใต้ มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 ภูมลิ าเนาอยู่ที ่ภาคกลาง มจี านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 ภูมลิ าเนาอยู่ที ่

ภาคตะวนัออก มจี านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.8 ภูมลิ าเนาอยู่ที่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 27 คน คดิเป็น            

รอ้ยละ 6.8 และภูมลิ าเนาอยู่ที ่ภาคตะวนัตก มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความคิดเหน็ของผู้บรโิภคที่มีต่อระดบัความส าคญัด้านปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 

สามารถสรุปผล ไดด้งันี้ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็นของผู้บรโิภคที่มต่ีอระดบัความส าคญัด้านปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุด คอื ด้านกระบวนการให้บรกิาร 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมา คือ ด้านราคา ผู้บรโิภคให้ความส าคัญ           

อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 รองลงมา คอื ด้านบุคลากร ผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 รองลงมา คือ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.38 รองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 รองลงมา คอื 

ดา้นท าเลทีต่ัง้ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูบ้รโิภค

ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญัดา้นปจัจยัทางสงัคม ทีม่อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย สามารถสรุปผล ไดด้งันี้ 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความคดิเห็นของผู้บรโิภคที่มต่ีอระดบัความส าคญัด้านปจัจยัทางสงัคม พบว่า ปจัจยัทาง

สงัคมทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื กลุ่มอา้งองิ ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 

รองลงมา คือ บทบาทและสถานะ ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 และครอบครวั 

ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มูล ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญั ดา้นการตดัสนิใจเช่าหอพกัของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงรายสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูล ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญัดา้นการตดัสนิใจเช่าหอพกั ความคดิเหน็

ของกลุ่มตวัอย่าง มผีลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้ท่านตดัสนิใจเช่า

หอพกัทีท่่านอยู่ เพราะอตัราค่าเช่ามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของหอ้งพกั ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 ในขอ้ท่านตดัสนิใจเช่าหอพกัทีท่่านอยู่ เพราะท าเลทีต่ัง้ของหอพกัอยู่ใกลส้ถานศกึษาและแหล่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ผู้บริโภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 ในข้อท่านตัดสนิใจเช่าหอพัก             

ทีท่่านอยู่ เพราะมรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีไ่ดม้าตรฐาน ผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.33 ในข้อท่านตัดสินใจเช่าหอพักที่ท่านอยู่ เพราะห้องพักกว้างขวาง มีสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ผู้บริโภคให้

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 และในข้อท่านตดัสนิใจเช่าหอพกัที่ท่านอยู่ เพราะบุคลากรและ

เจ้าของหอพกัมีความดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างด ีผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 

ตามล าดบั 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย 1) ด้านผลติภณัฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้าน

ท าเลที่ตัง้ 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ

ให้บรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

  1.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ มผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  1.2 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับ 

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  1.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านท าเลที่ตัง้ มผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  1.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด ไม่มผีลต่อการตัดสนิใจเช่าหอพกัของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  1.5 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  1.6 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  1.7 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสนิใจเช่าหอพักของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัทางสงัคม ประกอบดว้ย 1)กลุ่มอา้งองิ 2)ครอบครวั และ3)บทบาทและสถานะ มอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเช่าหอพกัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

  2.1 ปจัจัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  2.2 ปจัจัยทางสังคม ด้านครอบครัว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  2.3 ปจัจยัทางสงัคม ด้านบทบาทและสถานะ ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

  

สรปุผลและอภิปรายผล 

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากการศกึษา ความคิดเหน็ของผู้บรโิภคที่มต่ีอระดบัความส าคญั   

ด้านปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร อยู่ในระดบั มาก 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ ์            

2) ด้านราคา 3) ด้านท าเลที่ตัง้ 4) ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ5) ด้านกระบวนการให้บรกิาร เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ

การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญ              

ทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีละงานวจิยัของ ภาณุพงศ ์แต่งอกัษร (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกเช่าห้องพกัรายเดอืนของนักศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนย์รงัสติ จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นกระบวนการให้บรกิาร และปจัจยั

ดา้นท าเลทีต่ัง้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าหอ้งพกัรายเดอืนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ อย่าง

มนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนายุส เชีย่วเชงิการุณ และ ผศ.(พเิศษ) ดร.อทิธกิร ข าเดช 

(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา : หอพกัซอยคุ้มเกล้า 32 จากการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่า

หอพัก ได้แก่ ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์การบริการ และด้านสภาพแวดล้อม เป็นปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรชยั ปิลนัธนรตัน์ และ ผ.ศ. (พเิศษ) ดร.อทิธกิร ข าเดช 

(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอพารท์เมนทข์องผูบ้รโิภค

ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านท าเลที่ตัง้/           

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอพารท์เมนทข์องผูบ้รโิภคในเขต

ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 หากพิจารณาเรียงล าดบัตามความส าคญั ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตัดสนิใจเช่าหอพกัของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย สามารถเรยีงล าดบัได ้ดงันี้ 

 1. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ว่า มกีารแจกแจงรายละเอยีดค่าใชจ้่ายทีช่ดัเจน

ก่อนการช าระค่าเช่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ทางหอพกั มีเอกสารใบแจ้ง

รายละเอียดที่ชดัเจน ดงันัน้ผู้ประกอบการหอพักควรให้ความส าคัญกบัเอกสารการรบัช าระค่าเช่า ชี้แจ้งข้อมูลการใช้

สาธารณูปโภคใหช้ดัเจน รวมไปถึงการท าสญัญาเช่า ต้องท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจนและแสดงเงื่อนไขรวมถงึ

ระเบยีบต่างๆ ของหอพกัไวอ้ย่างชดัเจน และมรีะบบการท างานทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาใหก้บัผูเ้ช่าไดอ้ย่างรวดเรว็ เพื่อใหผู้้

เช่าหอพกัเกดิความพงึพอใจในหอพกั 

 2. ด้านท าเลทีต่ัง้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่า ท าเลที่ตัง้เอื้ออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง มคี่า

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัความสะดวกในการเดนิทาง ดงันัน้ที่ตัง้ของหอพกั  

ควรตัง้อยู่ไม่ไกลจากมหาวทิยาลยั อยู่ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก เช่น รา้นขายของ รา้นอาหาร เพื่อใหผู้้เช่าหอพกัได้

จบัจ่ายซือ้ของอุปโภค บรโิภคไดอ้ย่างสะดวก และอยู่ในท าเลทีส่ามารถเดนิทางไปไหนไดส้ะดวก 

 3. ดา้นผลติภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ว่า ตวัอาคารของหอพกัมคีวามแขง็แรง มัน่คง มคี่าคะแนน

เฉลีย่มากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัความแขง็แรงของตวัอาคารของหอพกั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ

หอพกัควรใหค้วามส าคญัและใสใ่จในกระบวนการสรา้งหอพกัอย่างละเอยีด ใชว้สัดุอุปกรณ์ทีด่ ีมคีุณภาพ เพื่อใหโ้ครงสรา้ง

และตวัอาคารมคีวามมัน่คง แขง็แรง 

 4. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ว่า หอพกัมสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอ มคี่าคะแนน

เฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักบัที่จอดรถของหอพกัด้วยระยะทางจากหน้ามหาวทิยาลยั           

แม่ฟ้าหลวง เขา้ไปภายในมหาวทิยาลยั มรีะยะทางที่ไกลพอสมควร รถยนต์และรถมอเตอรไ์ซคจ์งึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบั

นกัศกึษาทีเ่ช่าหอพกัอยู่บรเิวณหน้ามหาวทิยาลยั ดงันัน้ผูป้ระกอบการหอพกัควรค านึงถงึ พืน้ทีส่ าหรบัจอดรถ ใหเ้พยีงพอ

กบัจ านวนผูเ้ช่าหอพกั  

 5. ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ว่า หอพกัมกีารก าหนดราคาค่าเช่าหอ้งพกัอย่างชดัเจนและมกีาร

คดิค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ในอตัราที่เหมาะสม มคี่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความส าคญักบัการที่หอพกัก าหนดราคาทีช่ดัเจน และคดิค่าสาธารณูปโภคในอตัราที่เหมาะสม ดงันัน้ผู้ประกอบการควร

ก าหนดราคาค่าเช่าใหม้คีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัสิง่อ านวยความสะดวกและขนาดของหอ้งพกั เพื่อใหผู้เ้ช่าเกดิความรูส้กึ

คุม้ค่ากบัการจ่ายค่าเช่าหอพกั 

 2. ปัจจยัทางสงัคม จากการศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญั ดา้นปจัจยัทางสงัคม พบว่า 

ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัทางสงัคม ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั และบทบาทและสถานะ อยู่ในระดบัมาก 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน ปจัจยัทางสงัคม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ้างองิ 2) ครอบครวั 3) บทบาทและสถานะ             

มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเช่าหอพักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย พบว่า            

ปจัจยัทางสงัคมทัง้ 3 ดา้น ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

จงัหวดัเชยีงราย 
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ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากมุมมองของผู้ประกอบการหอพัก เพื่อศึกษาข้อมูลทัง้สองด้าน  ทัง้ด้าน

ผูป้ระกอบการและผูเ้ช่า เพื่อน าผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

2. ควรเพิม่เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เช่น การวจิยัเชงิคุณภาพ การสมัภาษณ์เชงิลกึ เขา้ไปสมัภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวามหลากหลายเพิม่มากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยด ีจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จาก อาจารย์ ดร.วรนิร าไพ 
รุ่งเรอืงจติต์ อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล และอาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์ที่ไดก้รุณา
เสยีสละเวลาอนัมีค่านับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็เรยีบร้อยสมบรูณ์ ในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า ช่วยเหลอืและ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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