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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดและเปรียบเทียบตำมทัศนะ
ของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน รำคำค่ำเช่ำหอพัก และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้
คือ กลุ่มผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 270 คน โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
จำกกลุ่มประชำกรโดยใช้สูตรของ ยำมำเน่ (Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม ที่มีค่ำ
ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.89 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
กำรทดสอบที และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว โดยเมื่อมีนัยสำคัญทำงสถิติจะเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ ซึ่งใช้วิธีกำรทดสอบของเชฟเฟ่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนประสมทำง
กำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง เมื่อ พิจ ำรณำเป็น รำยด้ำ นโดยเรีย งตำมลำดับ ค่ำ เฉลี่ย จำกมำกไปหำน้อ ย คือ ด้ำนกำรจัด
จำหน่ำย ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก
ส่ วนด้ำนพนั กงำน ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด และด้ำนรำคำ อยู่ในระดั บปำนกลำง ตำมล ำดั บ และ
ผลเปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน รำคำค่ำเช่ำหอพัก และ
ระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก ในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน
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ABSTRACT
This research aimed to study the marketing mix and to compare in view of
tenant an apartment in the Muang municipality of Lopburi province divided by the
gender, age, education, occupation, income per month, apartment rental prices, and
rental periods. The sample used in this study was the 270 tenants of the apartment in
the Muang municipality of Lopburi province by using Yamane sampling. The research
instrument was a questionnaire with the reliability at 0.89 and was analyzed by the
terms of percentage mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA and compared
statistically by using the pair, T-test method of Scheffe. The results were found that the
marketing mix In view of tenant of an apartment in the Muang municipality of Lopburi
province was totally at average level, and could be arranged from the least level to more
as; the part of selling, product, physical environment, the part of service process was
arranged at more level and the part of officer , the marketing promotion and the part of
price was arranged at middle level respectively. And the result of the comparison of the
marketing mix according to the tenant of an apartment in the Muang municipality of
Lopburi province divided by gender, age, education, occupation, income per month, rental
prices, and rental periods was totally different.
Keywords: Marketing mix , the tenant View

บทนา
ที่อยู่อำศัยถือว่ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญต่อกำรดำรงชีพของมนุษย์ เพรำะ
ชีวิต ของมนุษ ย์ส่ว นใหญ่ เวลำสองในสำมของแต่ล ะวัน มัก จะใช้ชีวิต อยู่ที่บ้ำนพัก อำศัย ทั้งกำร
พักผ่อนหลับนอน และกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในครอบครัว ส่วนเวลำที่เหลือเป็นเวลำของกำร
ทำงำนหรือทำกิจกรรมในสถำนที่อื่นๆ ดังนั้น จึงนับว่ำเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขำดเสียมิได้ เพรำะเป็น
สถำนที่ที่มีประโยชน์ในกำรป้องกันควำมร้อน ควำมหนำว แดด ลม ฝน ตลอดจน ป้องกันสัตว์และ
แมลงมำรบกวน แต่กำรมีบ้ ำนพักอำศัยนั้น จำต้องคำนึงถึงคุณภำพในหลำยๆ ด้ำน ให้ มีสภำพที่
เหมำะสมต่อกำรพักอำศัยด้วย คือ จะต้องเป็นบ้ำนที่ถูกสุขลักษณะ (วีระพงษ์ หำญรินทร์, 2552)
สภำพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่อง
ของเวลำควำมไม่สะดวกในกำรจัดหำที่อยู่อำศัยด้วยตนเอง ตลอดจนรำคำที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้เกิดธุรกิจ
ด้ำนที่อยู่อำศัยขึ้น โดยจะกล่ำวถึงธุรกิจที่อยู่อำศัยอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ำ หอพักในสมัยก่อนหอพักจะมี
เฉพำะภำยในโรงเรียน วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยเพื่อเป็นแหล่ งพักพิงของนักเรียนนักศึกษำที่มำจำก
ต่ำงจั งหวัด และมีครู อำจำรย์ เป็ นผู้ ดูแลควำมเรียบร้ อยตำมระเบียบหอพัก ต่อมำบ้ำนเมืองเจริ ญขึ้ น
จำนวนประชำกรมำกขึ้น นักเรียนนักศึกษำก็มำกขึ้นตำมลำดับ ดังนั้นหอพักของแต่ละสถำบันกำรศึกษำจึง
มี ไม่ เพี ยงพอ ด้ วยเหตุ นี้ หอพั กเอกชนจึ งเกิ ดขึ้ น หอพั กนั บเป็ นสถำนที่ ส ำคั ญซึ่ งมี ผลต่ อกำรพั ฒนำ
กำรศึกษำของเด็กและเยำวชนโดยเฉพำะในระดับอุดมศึกษำ โดยมีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
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นิสิต นักศึกษำเป็ นคนดี มีระเบียบวินัย มีควำมรับผิดชอบ ตำมพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ได้
กำหนดไว้ว่ำ สถำนที่ใดก็ตำมที่รับนักเรียนนักศึกษำตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เข้ำพักอำศัยโดยจ่ำยทรัพย์สินเป็น
ค่ำตอบแทน ถือว่ำ เข้ำข่ำยเป็นหอพักตำม พระรำชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2507 โดยผู้ประกอบกำรจะต้อง
ดำเนินกำรจดทะเบียนหอพักแยกประเภทชำย-หญิง ให้ชัดเจน โดย สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและ
พิทักษ์เด็กเยำวชน ผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุ (สท.) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดทำ “มำตรฐำนหอพักเอกชนสำหรับนักเรียน นักศึกษำ” ขึ้นเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกลำง สำหรับ
เป็น แนวทำงในกำรดำเนินกิจกำรหอพักให้กับผู้ประกอบกำรหอพักเอกชน (กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์, 2555)
กำรเจริญเติบโตของธุรกิจ ส่งผลต่อกำรขยำยงำนขององค์กำรต่ำงๆ และสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ได้
พัฒนำและผลิตบุคลำกรเพื่อป้อนตลำดแรงงำน กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นวงจรของกระบวนกำรทำงำนใน
ปัจจุบัน โดยนับตั้งแต่รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรศึกษำ ตั้งแต่ปลำยปี 2542 ส่งผลให้ธุรกิจหอพักได้
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประสบกับปัญหำ
กำรแข่งขันเกิดขึ้นและทวีควำมรุนแรงขึ้นทุกขณะไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ สิ่งเหล่ำนี้จะต้องแข่งขันในสภำวกำรณ์ที่
สลับซับซ้อนมีแต่ควำมไม่แน่นอนและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ซึ่งส่งผลทำให้ธุรกิจหอพักต้องมี
แผนในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เพรำะเนื่องจำกผู้เช่ำมีทำงเลือกที่หลำกหลำย ในกำร
เข้ำพักหอใดหอหนึ่งขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของผู้เช่ำ บรรดำเจ้ำของธุรกิจต่ำงๆ จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่
คอยดึงดูดให้ผู้เช่ำเลือกที่จะเข้ำพัก ซึ่งกลยุทธ์แต่ละหอก็จะต้องแตกต่ำงกัน เช่น รำคำ สิ่งอำนวยควำม
สะดวกภำยใน ระบบรักษำควำมปลอดภัยฯลฯ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินใจเลือกเข้ำ
พักและเพื่อนำข้อมูลเหล่ำนี้มำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภำพหอพักเพื่อตอบสนองให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ เช่ำ ถือเป็ นกำรได้เปรี ยบทำงด้ำนคู่แข่งอีกทำงหนึ่ง รวมไปถึงรักษำกำรให้ บริกำรหอพั กที่ ต้ อง
เปลี่ยนแปลงไปในอนำคตและเงื่อนไขกำรแข่งขันใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจประสบควำมสำเร็จและสำมำรถรักษำ
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงธุ รกิจ ธุรกิจหอพักที่จะอยู่รอดในโลกปัจจุ บันต้องปรั บตัว ให้ เข้ ำ กั บ
สถำนกำรณ์ตลอดเวลำ (วรัญญำ อภิรักษ์กำนต์, 2556)
จะเห็นได้ว่ำกำรทำธุรกิจอำคำรหอพัก หอพักเป็นธุรกิจหนึ่งที่นักลงทุนในท้องถิ่นให้ควำมสนใจ
และต้องกำรลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองและรองรับอัตรำกำรขยำยตัวของประชำกรที่เพิ่มขึ้น ทำให้
เกิดกำรลงทุนทำกำรค้ำของกลุ่มผู้ประกอบกำรรำยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง แต่ธุรกิจหอพักและอำคำรหอพัก จัด
ว่ำเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงสูง และใช้ระยะเวลำคืนทุนที่ยำวนำน อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ มัก
นิยมเลือกใช้บริ กำรหอพักใหม่ หรืออำคำรที่สร้ำงใหม่ ๆ ดังนั้นหำกมีกำรสร้ำงอำคำรใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ผู้ประกอบกำรรำยเก่ำมักจะได้รับผลกระทบเชิงลบโดยตรง เนื่องจำกอสังหำริมทรัพย์เหล่ำนี้ไม่สำมำรถ
โยกย้ำย และยำกต่อกำรปรับแก้ ลดขนำด หรือลดรำคำค่ำเช่ำลงได้ ทำให้สภำวะกำรแข่งขันทำงกำรตลำด
ของผู้ประกอบกำรหอพักรำยเก่ำจำเป็นต้องตื่นตัวมำกขึ้น จำกกำรที่ธุรกิจหอพักแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำง
กันทั้งในลักษณะของห้องพัก ทำเลที่ตั้ง ระดับรำคำ และกำรโฆษณำจูงใจต่ำง ๆ ทำให้ผู้บริโภคต้องนำ
หลำกหลำยปัจจัยมำพิจำรณำในกำรใช้บริกำรหอพัก โดยอำศัยหลักกำร และควำมต้องกำรส่วนบุคคลที่
แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งที่อยู่อำศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีควำมสำคัญและมีควำมจำเป็นพื้นฐำนต่ อกำร
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ดำรงชีวิตของมนุษย์ ปริมำณควำมต้องกำรจะขยำยตัวต่อเนื่องในแต่ละปี ตำมกำรเพิ่มของครัวเรือนตำม
ธรรมชำติ และกำรเติบโตของสภำวะเศรษฐกิจ (จันจิรำ สุวรรณไตร, 2551)
ผลจำกกำรสำรวจหอพักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองที่มีหอพักเป็นจำนวนมำก พบว่ำ มีกำรแข่งขันที่
รุนแรง ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกที่มำกขึ้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับหอพักของ
ตนเอง เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ งขัน ทั้งทำงด้ำนคุณภำพ สิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้อง
ตลอดจนถึงกำรตกแต่งภำยในห้องพัก เป็นต้น ยังต้องสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำที่ใช้
บริกำร โดยกำรรักษำระดับกำรให้บริกำรที่เหนือกว่ำคู่แข่งอยู่เสมอ และเสนอคุณภำพกำรให้บริกำรตำมที่
ลูกค้ำได้คำดหวังไว้ให้ได้ เพื่อเป็นกำรรักษำลูกค้ำให้ใช้บริกำรกับธุรกิจของตนอย่ำงต่อเนื่องมำกที่สุด และ
นำมำซึ่งควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน (ธิติภรณ์ อินมุตโต, 2550)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมต้องกำรที่จะวิจัยเพื่อให้ทรำบถึงส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้
เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรตลำดและเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรของหอพัก เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มำใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรปรับ ปรุ ง และพัฒ นำกล
ยุ ทธ์ในกำรแข่ง ขัน ของธุร กิจ เพื่อให้ ส ำมำรถพัฒ นำคุณภำพในกำรให้บริกำรของกิจกำรหอพัก และ
เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในธุรกิจหอพักต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน รำคำค่ำ
เช่ำหอพัก และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จัง หวัด
ลพบุรี ที่เช่ำหอพักที่ให้บ ริกำรหอพักมีจำนวนตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป จำนวน 21 แห่งรวมทั้งสิ้นประมำณ
834 คน ต่อเดือน (สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี, 2558)
1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี
จัง หวัด ลพบุรี ซึ่ง ได้จ ำกกำรสุ่ม ตัว อย่ำ งจำกกลุ่ม ประชำกรโดยใช้สูต รของ ยำมำเน่ (Yamane)
(ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2551) ที่ระดับมีนัยสำคัญ .05 ควำมคลำดเคลื่อนร้อยละ .05 ที่ระดับควำมเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยได้สัดส่วนขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 270 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก่
2.1.1 เพศ
1) ชำย 2) หญิง
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2.1.2 อำยุ
1) น้อยกว่ำ 20 ปี 2) 20-25 ปี
3) 26-30 ปี
4) มำกกว่ำ 30 ปี
2.1.3 ระดับกำรศึกษำ
1) ต่ำกว่ำปริญญำตรี
2) ปริญญำตรี
3) สูงกว่ำปริญญำตรี
2.1.4 อำชีพ
1) นักเรียน / นักศึกษำ
2) ข้ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
3) ลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัทเอกชน 4) ธุรกิจส่วนตัว
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)...............
2.1.5 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) น้อยกว่ำ 10,000 บำท 2) 10,000 – 15,000 บำท
3) 15,001 –20,000 บำท 4) มำกกว่ำ 20,000 บำท
2.1.6 รำคำค่ำเช่ำหอพักต่อเดือน
1) ไม่เกิน 2,000 บำท
2) 2,001 –3,000 บำท
3) 3,001 –5,000 บำท
4) มำกกว่ำ 5,000 บำท
2.1.7 ระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก
1) น้อยกว่ำ 6 เดือน
2) 6 เดือน –12 เดือน
3) มำกกว่ำ 12 เดือน
2.2 ตัวแปรตำม (dependent variable) คือ ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้
เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้แก่
2.2.1 ผลิตภัณฑ์
2.2.2 รำคำ
2.2.3 กำรจัดจำหน่ำย
2.2.4 กำรส่งเสริมกำรตลำด
2.2.5 พนักงำน
2.2.6 กระบวนกำรให้บริกำร
2.2.7 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
สมมติฐานการวิจัย
ส่ ว นประสมทำงกำรตลำดในทั ศ นะของผู้ เ ช่ ำ หอพั ก ที่ มี ต่ อ กำรบริ ก ำรของหอพั ก ในเขต
เทศบำลเมือง จังหวัดลพบุรี แตกต่ำงกันเมื่อจำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน รำคำค่ำเช่ำหอพัก และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ดำเนินกำรศึกษำ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่ องมื อที่ ใช้ ในกำรเก็ บรวบรวมข้ อมู ลครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถำม เรื่ อง ส่ วนประสมทำง
กำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แบบสอบถำมแบ่งเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมสถำนภำพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม แบบตรวจสอบรำยกำร
(check list) สอบถำมเกี่ยวกับเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน รำคำค่ำเช่ำหอพัก
และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขต
เทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ
จำนวน 43 ข้อประกอบด้วย 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ส ำหรั บวิ ธี กำรสร้ ำงและหำคุ ณภำพเครื่ องมื อ ผู้ ศึ กษำได้ น ำแบบสอบถำมที่ สร้ ำงขึ้ นให้
ผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมกับเนื้อหำ (IOC) ได้ค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อคำถำมอยู่ระหว่ำง 0.67 – 1.00 แล้วนำไปทดลอง (try out) กับผู้เช่ำหอพักที่
ในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เช่ำหอพัก ที่ใ ห้บริก ำรหอพักมีจำนวนตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป
แล้วนำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้สูตรวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha
Coefficient) ตำมวิธีของครอนบำค ได้ค่ำสัมประสิทธิ์ ควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.89
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้
2.1 ทำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ถึง
ผู้จัดกำรหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุญำตแจกแบบสอบถำมให้กับผู้
เช่ำหอพัก เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 น ำแบบสอบถำมส่ งให้ โดยตรงกั บกลุ่ มตั วอย่ ำง เพื่อขอควำมอนุ เครำะห์ ในกำรตอบ
แบบสอบถำมจำกผู้เช่ำหอพัก
2.3 นำแบบสอบถำมมำตรวจดูควำมสมบูรณ์ในแต่ละข้อและนับจำนวนแบบสอบถำมให้ครบ
ตำมจำนวนที่ต้องกำร ถ้ำพบว่ำแบบสอบถำมชุดใดที่ตอบไม่ครบทุกข้อ ก็จะทำกำรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อ
ได้ข้อมูลครบตำมต้องกำรแล้ว ผู้ศึกษำค้นคว้ำนำข้อมูลแบบสอบถำมไปวิเครำะห์ตำมวิธีทำงสถิติต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยกำหนดวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติไว้
ดังนี้
3.1 สถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำมวิเครำะห์โดยใช้กำรแจกแจงค่ำควำมถี่และค่ำร้อยละ
3.2 วิเครำะห์ ส่ วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพั กในเขตเทศบำลเมื องลพบุ รี
จังหวัดลพบุรี โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard
deviation) ส ำหรั บกำรแปลควำมหมำย กำหนดค่ำเฉลี่ ยตำมเกณฑ์ของ สมชำย วรกิจเกษมสกุ ล
(2554) ดังนี้
4.50 - 5.00 หมำยถึง ระดับทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดมำกที่สุด
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3.50 - 4.49 หมำยถึง ระดับทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดมำก
2.50 - 3.49 หมำยถึง ระดับทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดปำนกลำง
1.50 - 2.49 หมำยถึง ระดับทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดน้อย
1.00 - 1.49 หมำยถึง ระดับทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดน้อยที่สุด
3.3 กำรเปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำแนกตำมสถำนภำพ โดยกำรทดสอบสมมติฐำนของกำรวิจัย โดยใช้ค่ำสถิติทดสอบ
ที (t-test) และค่ำสถิติทดสอบเอฟ (F- test) ถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงมี 2 กลุ่ม เช่น เพศ จะทดสอบควำมแตกต่ำง
ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรทดสอบค่ำที (t-test) ถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงมีมำกกว่ำ 2 กลุ่มขึ้นไป จะใช้วิธี
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (one - way ANOVA) ซึ่งประกอบด้วย อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน รำคำค่ำเช่ำหอพัก และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก เมื่อมีนัยสำคัญทำงสถิติจึงทำกำร
ทดสอบต่ อไปว่ ำมี ค่ ำเฉลี่ ยคู่ ใดแตกต่ ำงกั น โดยใช้ กำรทดสอบควำมแตกต่ ำงของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
method)
สรุปผลการวิจัย
ผลกำรวิจัย เรื่อง ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี สรุปผลไว้ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้
เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 270 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
56.30 มีอำยุ 20 – 25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.81 มีกำรศึ กษำระดั บปริ ญญำตรี คิดเป็นร้ อยละ 48.52
ประกอบอำชีพเป็นลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 35.56 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000
– 15,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 43.33 เช่ำหอพักรำคำเดือนละ 3,001 – 5,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 46.67
และระยะเวลำกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 60.74
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำล
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีจำนวน 7 ด้ำน ตำมส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพัก
แบ่งเป็นรำยด้ำนดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อ
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือ หอพักมีควำมสะอำดเรียบร้อย รองลงมำ คือ เฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้ำอี้ มีสภำพดี ส่วน
ค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ ชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของสถำนบริกำรหอพัก
2. รำคำ ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อส่วน
ประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด คือ รำคำค่ำน้ำประปำ ใช้อัตรำของกำรประปำเทศบำลเมือง ลพบุรี รองลงมำ คือ รำคำค่ำไฟฟ้ำ ใช้
อัตรำใช้อัตรำกำรคิดค่ำไฟฟ้ำ ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส่วนค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ ค่ำประกันควำม
เสียหำยเหมำะสมกับคุณภำพที่พัก
3. กำรจัดจำหน่ำย ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีมีระดับทัศนะที่
มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
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สูงสุด คือ สะดวก ปลอดภัยต่ อกำรอยู่อำศัยและเดินทำง รองลงมำ คือ ใกล้แหล่ งธุ รกิจร้ำนค้ำ ส่วน
ค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ มีที่จอดรถ / ลำนจอดรถมีบริเวณกว้ำง
4. กำรส่งเสริมกำรตลำด ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับ
ทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ มีป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์เด่นชัด รองลงมำ คือ มีกำรใช้สื่อโฆษณำหลำกหลำย
ส่วนค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ ใช้บัตรเครดิตได้
5. พนักงำน ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อ
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุด คือ พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต รองลงมำ คือ มีพนักงำนมีกำรดูแลและให้บริ กำรลูกค้ำเท่ำเทียม
กัน ส่วนค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ พนักงำนมีควำมเอำใจใส่ในงำนบริกำร และแก้ปัญหำได้รวดเร็ว
6. กระบวนกำรให้บริกำร ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับ
ทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ มีช่ำงให้บริกำรในกำรซ่อมแซมห้องพัก และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รองลงมำ คือ
ห้องพักมีควำมพร้ อมเรื่องควำมสะอำด และสิ่งอำนวยควำมสะดวกก่อนรั บลูกค้ำเข้ำพัก ส่วนค่ำเฉลี่ย
อันดับสุดท้ำย คือ มีกำรบริกำรเพิ่มเติม นอกเหนือจำกห้องพัก เช่น อินเทอร์เน็ต กำรรับส่งพัสดุภัณฑ์
ฯลฯ
7. สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มี
ระดับทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ
ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรตกแต่งห้องพักและอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของ
ห้องพักสวยงำม รองลงมำ คือ ควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ ส่วนค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ ควำมสะอำดของ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ
กล่ำวโดยสรุป ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนโดยเรียงตำมลำดับ
ค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และ
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก ส่วนด้ำนพนักงำน ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด และด้ำนรำคำ
อยู่ในระดับปำนกลำง ตำมลำดับ
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ เปรีย บเทีย บส่ ว นประสมทำงกำรตลำดในทั ศ นะของผู้ เช่ ำ หอพัก
ในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน รำคำค่ำเช่ำหอพัก และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก ได้ผลดังนี้
1. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมเพศ ในภำพรวมและรำยด้ำน มีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน
2. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมอำยุ ในภำพรวมมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัด
จำหน่ำย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ ได้แก่ 1) ผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุน้อย
กว่ำ 20 ปี กับผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี และ 2) ผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุระหว่ำง 20 - 25 ปี กับผู้เช่ำ
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หอพักที่มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี และพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 จำนวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี กับผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี
3. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวมมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้เช่ำ
หอพักที่มีกำรศึกษำต่ำกว่ำปริญญำตรี กับผู้เช่ำหอพักที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี
4. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมอำชีพ ในภำพรวมและรำยด้ำนมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน
5. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภำพรวมมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำย
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ ได้แก่ 1)
ผู้เช่ำหอพักที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 10,000 บำท กับผู้เช่ำหอพักที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ
20,000 บำท และ 2) ผู้เช่ำหอพักที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 10,000 –15,000 บำท กับผู้เช่ำหอพัก
ที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 20,000 บำท
6. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำมรำคำค่ำเช่ำหอพักต่อเดือน ในภำพรวมและรำยด้ำน มีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน
7. ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำมระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก ในภำพรวมและรำยด้ำน มีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน
ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำไม่เป็นไปตำมสมมุติฐำนที่กำหนดไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. จำกผลกำรวิจัย ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำมำรถนำมำอภิปรำยผลได้ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อ
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพรำะว่ำผู้เช่ำหอพักให้
ควำมสำคัญกับหอพักมีควำมสะอำดเรียบร้อย มีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ที่มีส ภำพดี มีสิ่ง อำนวยควำม
สะดวกภำยในห้อ งพัก และมีร ะบบสำธำรณูป โภค เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต
และควำมสะดวกสบำยในกำรพักอยู่อำศัย ผู้เช่ำจึงให้ควำมสำคัญมำก และเป็ น สิ่ ง ที่ ห อพั ก ที่ จ ะได้ รั บ
ควำมสนใจมำกจำกผู้ เ ช่ ำ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลกำรวิ จั ย ของ ศรำวุธ มะอำจเลิศ (2553) ได้ศึกษำ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินเลือกเช่ำที่พักอำศัยเขตกำรค้ำ – กัมพูชำ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมสำคัญของกำรตัดสินใจเลือกเช่ำที่พักอำศัยอยู่ในระดับ
มำก ได้แ ก่ ปัจ จัย ด้ำ นผลิต ภัณ ฑ์ โดยเฉพำะด้ำนปัจจัยย่อยขนำดของห้ องพัก กำรออกแบบและควำม
สวยงำมของห้องพัก ควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงตัวอำคำร ควำมสะอำดภำยในห้องพัก
1.2 รำคำ ผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อส่ วน
ประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพรำะว่ำผู้เช่ำหอพักเห็น
ควำมสำคัญของค่ำเช่ำเป็นว่ำปัจจัยสำคัญในเลือกเช่ำหอพัก เนื่องจำกผู้เช่ำหอพักส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
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เป็นลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัทเอกชน และเป็นนักเรียน / นักศึกษำ ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่อนข้ำงน้อย
และยังมีค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจำวันอื่น ๆ อีก จึงต้องคำนึงค่ำเช่ำที่เหมำะสมกับคุณภำพที่พัก และสำมำรถ
จ่ำยค่ำที่พักได้ตำมรำยได้ที่ได้รับ เมื่อมีข้อจำกัดในกำรใช้จ่ำย ผู้บริโภคจึงต้องหำห้องเช่ำที่เหมำะสมกับ
คุณภำพและรำคำ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ อันธิกำ สำยสินธุ์ (2555) ได้ศึกษำปัจจัยส่วนประสม
ทำงกำรตลำดและพฤติ กรรมของผู้ บริ โ ภคที่ มี ต่ อ กำรใช้ บริ กำรห้ อ งเช่ ำในเขตเทศบำลนครยะลำ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีต่อกำรใช้บริกำรห้องเช่ำด้ำนรำคำ อยู่ในระดับปำน
กลำง และพบพฤติกรรมกำรใช้บริกำรห้องเช่ำโดยให้ควำมสำคัญห้องเช่ำประเภทหอพัก มำกที่สุด รำคำ
ห้องเช่ำที่ต้องจ่ำยต่อเดือนรำคำ 1,000 - 2,000 บำท/เดือน
1.3 กำรจัดจำหน่ำย ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อ
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เพรำะว่ำผู้ เช่ำหอพั กเห็ น
ควำมสำคัญของควำมสะดวก ปลอดภัยต่อกำรอยู่อำศัยและเดินทำง ใกล้แหล่งธุรกิจร้ำนค้ำ ที่พักใกล้
สถำนที่ทำงำน สถำนศึกษำ สถำนีขนส่ง สถำนพยำบำล ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สิทธิพงษ์ วันเพ็ญ
(2555) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่ำในกำรเลือกหอพักในอำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผู้เช่ำหอพักมีควำมต้องกำรเลือกเช่ำหอพักใกล้ที่ทำงำน/สถำนศึกษำ ให้ควำมสำคัญในระดับมำก คือ
ปัจจัยด้ำนสถำนที่
1.4 กำรส่งเสริมกำรตลำด ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทั ศนะ
ที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพรำะผู้เช่ำ
หอพักให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรตลำดของหอพักไม่มำก ซึ่งไปให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับควำม
สะดวก สบำยในกำรอยู่อำศัยภำยในหอพักมำกกว่ำ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุเทพ เชื้อสุวรรณ
(2550) ได้ศึกษำปั จจั ยที่มีต่อกำรตัดสิ นใจเลื อกเช่ำหอพักของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลนครระยอง
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ในรำยด้ำนพบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเช่ำ
หอพักของผู้เช่ำพัก ในเขตเทศบำลเมืองนครระยอง โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
1.5 พนักงำน ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับทัศนะที่มีต่อส่วน
ประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพรำะผู้เช่ำหอพักมี
ควำมต้องกำรให้พนักงำนมีควำมใส่ใจในกำรบริกำรลูกค้ำ แก้ไขปัญหำได้รวดเร็ว มีอัธยำศัยดี มนุษย
สัมพันธ์ดี ให้คำแนะนำที่ดี ให้บริกำรรวดเร็ว แต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย เนื่องจำกกำรให้ควำมสนใจแก่
ผู้ใช้บริกำรเป็ นสิ่งส ำคัญในกำรน ำมำตัดสิ นใจเช่ำหอพัก ดังนั้นผู้ประกอบกำรหอพักจำเป็นต้องสร้ ำง
ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ องำนบริ กำรให้ กั บพนั กงำนในทุ กระดั บของหอพั กเพื่ อที่ จะสร้ ำงควำมประทั บใจกั บ
ผู้ใช้บริกำร ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ วัฒนำ ก้องแดนไพร (2551) ได้ทำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรหอพักของนักศึกษำในเขตอำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ปัจจัยที่ผลต่อกำรตัดสินใจเลื อกใช้บริหำรหอพักของนักศึกษำ ในเขตอำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้ำนบุคคลผู้ให้บริกำรอยู่ในระดับปำนกลำง
1.6 กระบวนกำรให้บริกำร ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีมีระดับทัศนะ
ที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยเป็นเช่ นนี้ เป็นเพรำะว่ำผู้ เช่ำ
หอพักให้ควำมสำคัญของห้องพักมีควำมพร้อมเรื่องควำมสะอำด และสิ่งอำนวยควำมสะดวกก่อนรับลูกค้ำ
เข้ำพัก กำรมีช่ำงให้บริกำรในกำรซ่อมแซมห้องพัก และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มีระบบในกำรจอง
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ห้องพักไม่ยุ่งยำกซับซ้อน สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ ชัชวำล เวศย์วรุตม์ (2553) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจเลือกพักอำศัยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนประสม
ทำงกำรตลำดของกำรตัดสินใจกำรเลือกพักอำศัยในหอพักของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร อยู่ในระดับมำก
1.7 สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีระดับ
ทัศนะที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผลกำรวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพรำะว่ำผู้
เช่ำหอพักให้ ควำมส ำคั ญเกี่ ยวกั บกำรตกแต่ งห้ องพั กและอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้ อมภำยในและ
ภำยนอกของห้องพักสวยงำม และควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ ซึ่งผู้บริโภคจะอำศัยสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกำรเลือกใช้บริกำรหอพัก ดังนั้นสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพยิ่งดูสวยงำมและสะดวกสบำย
เพียงใดกำรบริกำรน่ำจะมีคุณภำพตำมด้วยสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ แก้วตำ วรดำอภิโชติ (2551) ได้
ศึกษำควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรห้องเช่ำที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรในพื้นที่เขตซอย
คุณพระ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรห้องเช่ำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดับมำก
2. ผลกำรเปรียบเทียบส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน รำคำค่ำ
เช่ำหอพัก และระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก สำมำรถนำมำอภิปรำยผลได้ดังนี้
2.1 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมเพศ ในภำพรวมและรำยด้ำน มีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุเทพ เชื้อสุวรรณ (2550) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือก
เช่ำหอพักของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลนครระยอง ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรตัดสินใจ เลือกเช่ำหอพักของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลนครระยอง เมื่อจำแนกตำมเพศ ไม่แตกต่ำงกัน
2.2 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมอำยุ ในภำพรวมมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2
คู่ ได้แก่ 1) ผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี กับผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี และ 2) ผู้เช่ำหอพักที่
มีอำยุระหว่ำง 20 - 25 ปี กับผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี และพบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรให้บริ กำร
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้เช่ำหอพักที่มีอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี
กั บผู้ เช่ ำหอพั กที่ มี อำยุ มำกกว่ ำ 30 ปี ซึ่ งสอดคล้ องผลกำรวิ จั ยของ แก้ วตำ วรดำอภิ โชติ (2551)
ได้ศึกษำควำมคิดเห็นของใช้บริกำรห้องเช่ำที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรในพื้นที่เขตซอย
คุณพระ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ผลกำรวิจัยพบว่ำ เมื่อจำแนกตำมอำยุ ผู้ใช้บริกำรห้องเช่ำ
ที่มีอำยุ18-25ปี กับ26-35 ปี มีระดับควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันในด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (ทำเลที่ตั้ง)
และด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร
2.3 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวมมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องผลกำรวิจัยของ วัฒนำ ก้องแดนไพร (2551) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
เลื อกใช้ บริ กำรหอพั กของนั กศึ กษำในเขตอ ำเภอสำมชุ ก จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ผลกำรวิ จั ยพบว่ ำ เมื่ อ
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เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรหอพักในเขตอำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ของ
นักศึกษำ เมื่อจำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่กำลังศึกษำ ไม่แตกต่ำงกัน
2.4 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมอำชีพ ในภำพรวมและรำยด้ำนมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน
ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้ องผลกำรวิจั ยของ เกสรำ ทัตธนำนุรัตน์ (2554) ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ อกำร
ตัดสินใจเลือกเช่ำหอพักของประชำชนที่อำศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำร
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเช่ำหอพัก กลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำชีพที่แตกต่ำงกันมีปัจจัยที่มีผลใน
กำรเช่ำหอพักไม่แตกต่ำงกัน
2.5 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุ รี โดยจ ำแนกตำมรำยได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน ในภำพรวมมี ทั ศนะไม่ แตกต่ ำงกั น จึ งไม่ ส อดคล้ องกั บ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05 จำนวน 2 คู่ ได้แก่ 1) ผู้เช่ำหอพักที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 10,000 บำท กับผู้เช่ำ
หอพักที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนมำกกว่ำ 20,000 บำท และ 2) ผู้เช่ำหอพักที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่ ำ 10,000 –15,000 บำท กั บ ผู้ เ ช่ ำ หอพั ก ที่ มี ร ำยได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมำกกว่ ำ 20,000 บำท
แต่สอดคล้องผลกำรวิจัยของ สุเทพ เชื้อสุวรรณ (2550) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีต่อกำรตัดสินใจเลือกเช่ำหอพัก
ของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลนครระยอง ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจ เลือกเช่ำหอพักของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลนครระยอง เมื่อจำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ไม่
แตกต่ำงกัน
2.6 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมรำคำค่ำเช่ำหอพักต่อเดือน ในภำพรวมและรำยด้ำน มีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน จึง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องผลกำรวิจัยของ เกสรำ ทัตธนำนุรัตน์ (2554) ได้ศึกษำ
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเช่ำหอพักของประชำชนที่อำศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่เช่ำหอพักในอัตรำค่ำเช่ำหอพักที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยที่มีผลในกำรเช่ำ
หอพักไม่แตกต่ำงกัน
2.7 ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้ เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยจำแนกตำมระยะเวลำกำรเช่ำหอพัก ในภำพรวมมีทัศนะไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องผลกำรวิจัยของ เกสรำ ทัตธนำนุรัตน์ (2554) ได้ศึกษำ เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจเลือกเช่ำหอพักของประชำชนที่อำศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลกำรวิจัยพบว่ำ
กลุ่มตัวอย่ำงทีม่ ีระยะเวลำกำรเช่ำที่แตกต่ำงกัน มีปัจจัยที่มีผลในกำรเช่ำหอพักไม่แตกต่ำงกัน
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง ส่วนประสมทำงกำรตลำดในทัศนะของผู้เช่ำหอพักในเขตเทศบำลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผู้ศึกษำสำมำรถสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญและน่ำสนใจได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
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1.1 ด้ำนผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ควรเน้นเรื่อง กำรสร้ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของ
สถำนบริกำรหอพัก ให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำรหอพักเกิดควำมประทับใจตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเป็นจุดขำย และเป็น
กำรสร้ำงชื่อเสียง
1.2 ด้ำนรำคำ ผู้ประกอบธุรกิจหอพักควรมีรำคำห้องพัก ค่ำน้ำ ค่ำไฟ และค่ำประกันควำม
เสียหำยอย่ำงมีมำตรฐำนเหมำะสมกับคุณภำพที่พัก และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่มีในห้องพัก และควรมี
รำคำห้องพักหลำกหลำยรำคำแบ่งไว้เป็นระดับชั้นของรำคำอย่ำงมีมำตรฐำน เพื่อให้ผู้เช่ำได้เลือกได้ตรงกับ
ควำมต้องกำร
1.3 ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ควรพิจำรณำทำเลที่ตั้งโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึง
กำรเดินทำงไปยั งแหล่งบริ กำรต่ำงๆ คำนึงถึงทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้ประหยั ดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำง
คำนึงถึงบริกำรทำงสำธำรณูปโภค ปลอดภัยต่อกำรอยู่อำศัยและเดินทำง ใกล้แหล่งธุรกิจร้ำนค้ำ ที่พักใกล้
สถำนที่ทำงำน สถำนศึกษำ สถำนีขนส่ง สถำนพยำบำล และควรมีที่จอดรถที่สำมำรถรองรับผู้ใช้บริกำร
หอพักได้เพียงพอ
1.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ผู้ประกอบธุรกิจหอพักควรสร้ำงชื่ อเสี ยงของหอพักในเรื่ อง
ควำมสะดวก สบำยในกำรอยู่อำศัยภำยในหอพัก และอำนวยควำมสะดวกในกำรชำระเงินค่ำเช่ำหอพัก
เช่น กำรชำระผ่ำนบัตรเครดิต เป็นต้น
1.5 ด้ำนพนักงำน ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ผู้ประกอบกำรหอพักควรพัฒนำทัศนคติที่ดีของ
พนักงำนต่องำนบริกำรให้กับพนักงำนในทุกระดับของหอพักเพื่อที่จะสร้ำงควำมประทับใจกับผู้ใช้บริกำร
ให้พนักงำนมีควำมเอำใจใส่ในงำนบริกำร และแก้ปัญหำได้รวดเร็ว
1.6 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ควรให้บริกำรโดยกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรเข้ำพักให้แก่ผู้เช่ำหอพักให้ได้รับควำมสะดวกสบำยด้ำนที่พัก และมีกำรบริกำรเสริม เช่น
อินเทอร์เน็ต กำรรับส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ
1.7 ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ควรกำรตกแต่งห้องพักและอำคำร
สถำนที่ สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของห้องพักให้สวยงำม และมีควำมสะดวกด้ำนสถำนที่ และมี
ควำมสะอำดของอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพรำะหำกหอพักมีสภำพแวดล้อมที่สวยงำม และมีควำมสะดวก สะอำด ก็
จะตรงกับควำมต้องกำรกับผู้เช่ำหอพักที่เห็นเรื่องคุณภำพชีวิตที่ดีนั้นเกิดจำกสภำพแวดล้อมที่ดี
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีกำรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในกำรตัดสินใจและควำมพึงพอใจในกำรเช่ำหอพักของผู้เช่ำ
ในจังหวัดอื่น ๆ เพรำะจะทำให้ทรำบถึงปัจจัยในกำรตัดสินใจและควำมพึงพอใจของผู้เช่ำในส่วนพื้นที่ที่
ต่ำงกันออกไป เพื่อนำผลวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรปรับปรุงหอพักให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2.2 ควรมีกำรวิจัยในเรื่องของควำมต้องกำรและปัญหำของผู้เช่ำหอพัก ในจังหวัดลพบุรี
2.3 ควรมีกำรวิจัยเชิงพัฒนำคุณภำพเพื่อสำรวจรูปแบบกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจร หรือ
พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรของสถำนที่พักอำศัยในจังหวัดลพบุรี อำทิ แนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำร
ให้บริกำรเชิงรุกเพื่อเข้ำถึงลูกค้ำทุกกลุ่มต่อไป
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