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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) เพื่อเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลกับการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จั ง หวั ด นครสวรรค ใช จํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สิ้ น 400 ตั ว อย า ง โดยนํ า ผลที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยการหา
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตาง (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One Way ANOVA) ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ ตํ่ า กว า 30 ป
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย 7,001 - 10,000 บาทตอเดือน
พักอาศัยอยูหอพัก โดยพักอาศัยเพียงคนเดียวมากที่สุด ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยสวนใหญราคา 2,501-3,000
บาท และในชวง 2 ปที่ผานมา ผูตอบแบบสอบถามเปลี่ยนที่พักอาศัย 1 ครั้งในชวง 2 ปที่ผานมา
1. การเลือกเชาทีพ่ กั อาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค กลุม ตัวอยางใหความสําคัญใน
การเลือกที่พักอาศัยจาก ดานผลิตภัณฑและดานบุคคล มากที่สุด รองลงมาคือ ดานทําเลที่ตั้งและดานสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพ ดานกระบวนการบริการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รูปแบบทีพ่ กั อาศัยปจจุบนั
ของ จํานวนสมาชิกทีพ่ ักอาศัยอยูร ว มกันภายในหองพัก และการเปลีย่ นแปลงทีพ่ กั อาศัยในชวง 2 ปทผี่ า นมา 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 finding
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 significantly at the level of .05.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จังหวัดนครสวรรคซึ่งเปนจังหวัดศูนยกลางของ
ภาคเหนือตอนลาง เปนเปนประตูสูภาคเหนือ ทําใหได
รับประโยชนทั้งในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การศึกษา และสังคม เปนอยางมาก จังหวัดนครสวรรค
เปนศูนยกลางของภาคเหนือตอนลาง จึงสงผลใหเกิดการ
ยายถิ่นที่อยูอาศัยมายังจังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกิดการหลั่งไหลของประชาชน เพื่อมาศึกษา
หาความรู ประกอบอาชีพ เนื่องจากจังหวัดนครสวรรค
มีสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแหงทีม่ ชี อื่ เสียง และแหลง
โรงงานอุตสาหกรรมอยูจ าํ นวนมาก จึงทําใหเกิดอาคารพัก
อาศัยรวม หรือทีร่ จู กั ในชือ่ หอพัก อพารทเมนท แมนชัน่ ฯ
เกิดขึ้นอยางมาก ซึ่งในปจจุบันมีมากกวา 200 แหงซึ่งมี
ทั้งที่จดทะเบียนอยางถูกตองกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย และทีไ่ มไดขนึ้ ทะเบียนอีกมาก
เชนกัน (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดนครสวรรค, 2556)
ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัยรวม ตาม
กฎหมายวาดวยหอพัก ฉบับ พ.ศ. 2541 อางอิงพระราช
บัญญัตหิ อพัก พ.ศ. 2506 ในการจัดตัง้ หอพักตองไดรบั ใบ
อนุญาตจากนายทะเบียน และในหมวดการตัง้ หอพักระบุ
ไววา หอพัก ทีส่ รางตองมีหอ งนอน หองตอนรับเยีย่ มเยียน
หองอาหาร หองนํา้ และหองสวม ซึง่ มีสภาพถูกสุขลักษณะ
ตามทีก่ าํ หนดในกระทรวง และเจาของหอพักตองจัดใหมี
กฎระเบียบประจําหอพัก แตเนื่องจากในปจจุบันการ
แขงขันมีมากขึน้ ขอกําหนดตาง ๆ ใน พ.ร.บ. จึงเปนเพียง
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ปจจัยพื้นฐาน ดวยเหตุนี้ผูประกอบการจึงเสนอเงื่อนไข
อืน่ ๆ เพือ่ ใหผรู บั บริการใชในการตัดสินใจ เชน พืน้ ทีก่ วาง
ขวาง ราคาคาเชาหอพัก ที่จอดรถสะดวกสบาย รานขาย
อาหาร รานซักอบรีด รานเสริมสวย ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในหองพัก อาทิ มีพดั ลม โทรทัศน ตูเ ย็น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํานํ้าอุน โตะเขียนหนังสือ
โทรศัพทภายในหอง ยิ่งไปกวานั้นบางหอพักจัดใหมียาม
รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งความแตกตาง
เหล า นี้ ทํ า ให ห อพั ก แต ล ะแห ง มี ก ารแข ง ขั น มากยิ่ ง ขึ้ น
(นิตยา ปนตาสี, 2547, น.1) ซึ่งที่พักอาศัยที่นําเสนอสู
กลุม เปาหมายเพือ่ แขงขันกันนัน้ สามารถแยกไดตามปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ประการ ประกอบ
ดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานสถานที่
ตั้ง 4) ดานสงเสริมการตลาด 5) ดานบุคลากร 6) ดาน
กระบวนการบริหาร และ 7) ดานสิง่ นําเสนอทางกายภาพ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552 , น.80-82 และ ฉัตราพร
เสมอใจ, 2547, น.54-55)
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงเลือกศึกษาถึง การ
เลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแนวทางแกผูประกอบการ
ในการตัดสินใจในการลงทุนทํา เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง
การจัดการดานตางๆ อาทิเชน การตลาด การออกแบบ
ที่พักอาศัย เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจการที่พักอาศัยแบบ
ใหเชาเปนรายเดือนและเปนแบบอยางใหแกผูดําเนิน
กิจการที่พักอาศัยแบบเชาเปนรายเดือนในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเชาทีพ่ กั อาศัย
ที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของประชาชนในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บข อ มู ล ส ว นบุ ค คลกั บ
พฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยที่มีตอสวนประสมการ
ตลาดบริการของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา
เนือ้ หา การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เปนการศึกษาวิจยั
เชิงสํารวจแบบภาพตัดขวาง (Cross-sectional survey
research) การเลือกเชาที่พักอาศัย ของประชาชนใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผูศึกษาเลือกเก็บขอมูลจากผูเชาที่พักอาศัย ใน หอพัก
แมนชั่น และอพารทเมนท ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่
ผูศึกษาสรางขึ้นมาเอง เพื่อเก็บขอมูลมาใชในการศึกษา
วิจัย
ระยะเวลา ผูศึกษาจะทําการสํารวจขอมูลการ
เลือกเชาที่พักอาศัย ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต 1
พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปน
ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมน
ท ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไมมีตัวเลข
จํานวนที่ชัดเจน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน
ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมนท
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยผูศ กึ ษากําหนด
กลุม ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane ทีร่ ะดับ
อนันท (ความคลาดเคลือ่ น ±5%) ไดจาํ นวนกลุม ตัวอยาง
จํานวน 400 คน
ขอบเขตดานตัวแปร ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ไดแก
ตัวแปรอิสระ ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 1. เพศ 2.
อายุ 3. สถานภาพ 4. อาชีพ 5. การศึกษาสูงสุด 6. ราย
ไดหรือรายรับเฉลีย่ ตอเดือน 7. รูปแบบทีพ่ กั อาศัยปจจุบนั
ของทาน 8. จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวมกันภายใน
หองพัก 9. ราคาเชาตอเดือน และ10. การเปลี่ยนที่พัก
อาศัย ในชวง 2 ปที่ผานมา
ตั ว แปรตาม การเลื อ กเช า ที่ พั ก อาศั ย ของ
ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไดแก
1. ดานผลิตภัณฑ 2. ดานราคา 3. ดานสถานทีต่ งั้ 4. ดาน
สงเสริมการตลาด 5. ดานบุคลากร 6. ดานกระบวนการ
บริหาร และ7. ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคลของผูเชาที่พัก
อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําไป
ใชเปนแนวทางการจัดการดานตางๆ อาทิเชน การตลาด
การออกแบบทีพ่ กั อาศัย เพือ่ ใหสอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจการที่พัก
อาศัยแบบใหเชาเปนรายเดือน
2. ขอมูลการเลือกที่พักอาศัยเพื่อนํามาใชเปน
แบบอยางใหแกผูดําเนินกิจการที่พักอาศัยแบบเชาเปน
รายเดือนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย
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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

พฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยที่มีตอสวนประสมการ
ตลาดบริ ก ารของประชาชนในเขตอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด
นครสวรรค ไดแก
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่ตั้ง
4. ดานสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการบริการ
7. ดานลักษณะทางกายภาพ

สมมุติฐานการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการเลือกเชา
ที่ พั ก อาศั ย ของประชาชนในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครสวรรคแตกตางกัน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับตัวบงชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัย
1.2 กําหนดประเด็นในการสรางแบบสอบถาม
ใหตรงกับจุดมุงหมายของการวิจัย
1.3 เขียนคําถามของแบบสอบถาม
1.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
และเนื้อหาของเครื่องมือ โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับงานวิจัย จํานวน 3 คน ประเมินความ
สอดคลองโดยใชเกณฑการประเมินดังนี้
+1 ถาแนใจวาขอความนัน้ สอดคลองกับ
ประเด็นที่ตองการประเมิน
0 ถาไมแนใจวาขอความนัน้ สอดคลอง
กับประเด็นที่ตองการประเมิน
-1 ถาแนใจวาขอความนัน้ ไมสอดคลอง
กับประเด็นที่ตองการประเมิน
1.5 แลวนําผลการประเมิน มาหาคาดัชนี
ความสอดคล อ ง (IOC) ระหว า งความคิ ด เห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญ จากนั้นคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต
0.5 ขึ้นไป เพื่อนําไปทดลองใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปน
ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมนท
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งไมมีตัวเลข
จํานวนที่ชัดเจน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน
ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพัก แมนชั่น อพารทเมนท
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยผูศ กึ ษากําหนด
กลุม ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane ทีร่ ะดับ
อนันท (ความคลาดเคลือ่ น ±5%) ไดจาํ นวนกลุม ตัวอยาง
จํานวน 400 คน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555, น. 47)

26

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

1.6 นําเครือ่ งมือไปทดลองใชกบั นักศึกษา ซึง่
เปนกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30
คน เพือ่ นํามาวิเคราะหหาความเชือ่ มัน่ ไดคา ความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามตอนที่ 2 เทากับ .947
2. ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่อง
มือ ที่ ใช เก็ บ รวมรวมข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยผู ศึ กษาได
สรางแบบสอบถามขึน้ ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั และ
เนื้อหา ซึ่งแบงตามประเภทของลักษณะการเก็บขอมูล
ดังนี้
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล โดยใชแบบสอบถามปลายเปดและชนิดเลือกตอบ
ไดแก คําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การ
ศึกษาสูงสุด รายไดหรือรายรับเฉลีย่ ตอเดือน รูปแบบทีพ่ กั
อาศัยปจจุบันของทาน จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวม
กันภายในหองพัก ราคาเชาตอเดือน และการเปลีย่ นทีพ่ กั
อาศัย ในชวง 2 ปที่ผานมา
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือก
เชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค โดยใชแบบสอบถามวัดความ คําถามเกีย่ วกับ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ตั้ง ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการบริหาร ดานการ
สรางและดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 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 มีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัย
อยูในระดับปานกลาง

2 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัย
อยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัย
อยูในระดับนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหดวยคา
สถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ตอนที่ 2 การเลื อ กเช า ที่ พั ก อาศั ย ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เปน
ลักษณะของคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยให
ผูสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น นําคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหผล คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน แลวนํา
มาแปลความหมายตามเกณฑ ดังตอไปนี้
คาเฉลีย่ 4.50 -5.00 หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ระดับสําคัญมากที่สุด
คาเฉลีย่ 3.50 -4.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ในระดับสําคัญมาก
คาเฉลีย่ 2.50 -3.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ในระดับสําคัญปานกลาง
คาเฉลีย่ 1.50 -2.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ในระดับสําคัญนอย
คาเฉลีย่ 1.00 -1.49 หมายถึง การตัดสินใจเลือก
ในระดับสําคัญนอยที่สุด
3. เปรียบเทียบการเลือกเชาทีพ่ กั อาศัย ทดสอบ
ความแตกตางระหวางประชากรดวยการแจกแจงแบบ
ที (Independent- sample t-Test)เพื่อหาคา t-Test
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way
ANOVA of Variance เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการเลือกทีพ่ กั อาศัยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรคเพือ่ ตอบวัตถุประสงคของการวิจยั ขอที่
2 และสมมติฐาน
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สรุปผลการวิจัย
ผูศ กึ ษาสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคของการ
วิจัยดังนี้
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง อายุ ตํ่ า
กวา 30 ปสถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย 7,001 - 10,000
บาทตอเดือน พักอาศัยอยูหอพัก โดยพักอาศัยเพียงคน
เดียวมากที่สุด ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยสวนใหญ
ราคา 2,501-3,000 บาท และในชวง 2 ปทผี่ า นมา ผูต อบ
แบบสอบถามเปลี่ยนที่พักอาศัย 1 ครั้ง
วัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1 เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกเชาที่พักอาศัยที่มีตอสวนประสม
การตลาดบริ ก ารของประชาชนในเขตอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดนครสวรรค
กลุมตัวอยางใหความสําคัญในการเลือกที่พัก
อาศัยจาก ดานผลิตภัณฑและดานบุคคล มากที่สุด รอง
ลงมาคือ ดานทําเลที่ตั้งและดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
ดานกระบวนการบริการ ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ
ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
เรื่อง ความสะอาดของหองพัก มากที่สุด รองลงมาคือ
ขนาดของหองพักภายในและพื้นที่ใชสอย สามารถใช
อินเทอรเน็ตและโทรศัพทไดในหองพัก ขนาดพืน้ ทีใ่ ชสอย
ภายนอกหองพัก เชน ระเบียง ทางเดิน ฯลฯ สิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในหองพัก เชน โทรศัพท เครือ่ งทํานํา้ อุน
และความมีชื่อเสียงของที่พักอาศัย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย เชน คียการด กลองวงจรปด ร.ป.ภ. ฯลฯ และ
รานคาสะดวกซื้อในบริเวณหองพัก ตามลําดับ
ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อง
แจงยอดคาใชจายที่ชัดเจนกอนการชําระเงิน มากที่สุด
รองลงมาคือ คาเชาหองพักเก็บในอัตราความเหมาะสม
กับหองพัก การกําหนดอัตราคานํ้า – คาไฟ คาโทรศัพท
อินเทอรเน็ตที่ชัดเจน เงินมัดจําคาหองพักลวงหนา คา
ประกันสิ่งของเสียหายเหมาะสม และชําระคาเชาโดยใช
บัตรเครดิตได ตามลําดับ
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ดานทําเลที่ตั้งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญใน
เรือ่ ง ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ สถานที่จอดรถสะดวก มีความปลอดภัย
และเพียงพอกับผูพัก หองพักใกลที่ทํางานหรือสถาบัน
การศึกษา หองพักอยูใกลแหลงชุมชน หองพักอยูใกล
ศูนยการคา และหองพักใกลแหลงสถานบันเทิง ตามลําดับ
ดานการสงเสริมการตลาด กลุม ตัวอยางใหความ
สําคัญในเรื่องXX โฆษณาทางเคเบิลทีวี มากที่สุด รองลง
มาคือ คําบอกกลาวจากคนรูจัก และการโฆษณา ใบปลิว
ปายโฆษณา วิทยุ หนังสือพิมพทองถิ่น ตามลําดับ
ดานบุคคล กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อง
ความนาเชื่อถือของเจาของหรือผูดูแลหองพัก มากที่สุด
รองลงมาคือ ความเอาใจใสของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ความเอาใจใสของพนักงานทําความสะอาด
ความซื่อสัตยของพนักงานที่ดูแลหองพัก และอัธยาศัย
ความมีมนุษยสัมพันธของเจาของหองพักและพนักงาน
ตามลําดับ
ดานกระบวนการบริการ กลุมตัวอยางใหความ
สําคัญในเรื่อง หอพักมีพนักงานใหบริการไดตลอด 24
ชัว่ โมง มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ หอพักใหความดูแลผูเ ชาพัก
เสมือนญาติพนี่ อ ง หอพักมีพนักงานบริการทําความสะอาด
ทุกวัน ความรวดเร็วในการบริการเมื่อมีปญหาตาง ๆ
เกิ ด ขึ้ น ภายในห อ งพั ก การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
หองพักและทรัพยสิน เมื่อผูเชาเดินทางไปตางจังหวัด
และกฎและขอหามในหองพัก เชน หามเลีย้ งสัตวทกุ ชนิด
ตามลําดับ
ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ กลุมตัวอยางให
ความสําคัญในเรื่อง สภาพแวดลอมหองพักสะอาดนาพัก
อาศัย มากที่สุด รองลงมาคือ บริเวณทางเขาและบันได
ควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ ที่พักมีที่จอดรถกวางขวาง
และเพี ย งพอ ที่ พั ก มี รู ป แบบการจั ด พื้ น ที่ ก ารตกแต ง
ภายในหองพักสวยงาม ที่พักมีลักษณะการออกแบบหอง
พักที่ทันสมัย ที่พักมีการจัดสวน ตนไม เกาอี้ ไวสําหรับ
พักผอนบริเวณรอบ ๆ หองพัก ใหสะอาด รมรื่น ที่พัก
มี บั น ไดหนี ไ ฟและที่ พั ก มี เ ครื่ อ งป อ งกั น อั ค คี ภั ย และ
สัญญาณเตือนภัย ตามลําดับ
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วัตถุประสงคของการวิจัยขอ 2 เพื่อเปรียบ
เทียบขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกเชาที่พัก
อาศัยทีม่ ตี อ สวนประสมการตลาดบริการของประชาชน
ในเขตอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด นครสวรรค เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รูปแบบที่พักอาศัยปจจุบัน
ของ จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูรวมกันภายในหองพัก
และการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยในชวง 2 ปที่ผานมา
ของกลุมตัวอยางไมมีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
สําหรับรายไดหรือรายรับเฉลี่ยตอเดือน และ
ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยที่ในปจจุบันของกลุม
ตัวอยางมีผลตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยผูที่มีรายไดสูง
และราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยที่ในปจจุบันสูงจะ
ใหความสําคัญกับการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคมากกวาผูท มี่ รี ะดับ
รายไดนอ ยกวา และราคาเชาตอเดือนของทีพ่ กั อาศัยทีใ่ น
ปจจุบันนอยกวา
อภิปรายผล
ผูศ กึ ษาอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย และสมมติฐานที่ตั้งไวดังนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตํ่ากวา
30 ป ส ถานภาพโสด อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน
จบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย 7,001 - 10,000
บาทตอเดือน พักอาศัยอยูหอพัก โดยพักอาศัยเพียงคน
เดียวมากที่สุด ราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยสวนใหญ
ราคา 2,501-3,000 บาท และในชวง 2 ปทผี่ า นมา ผูต อบ
แบบสอบถามเปลี่ยนที่พักอาศัย 1 ครั้ง กลุมตัวอยางให
ความสําคัญในการเลือกที่พักอาศัยจาก ดานผลิตภัณฑ
และดานบุคคล มากที่สุด รองลงมาคือ ดานทําเลที่ตั้ง
และดานสิง่ นําเสนอทางกายภาพ ดานกระบวนการบริการ
ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
จากผลการวิจยั สอดคลองกับงานวิจยั ของ สมาน
ทิพรัตนราภรณ (2547) ซึง่ ไดทาํ การศึกษาความเปนไปได

ในโครงการลงทุนหอพักในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ทําเลที่ตั้ง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (เฉพาะการ
ลดคาเชา) ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ
บริหาร ปจจัยดานการนําเสนอกายภาพ ตามลําดับและ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมาก ซึ่งปจจัย
แรกที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญคือตัวที่พักอาศัยซึ่งก็
คือผลิตภัณฑที่นําเสนอ และสวนใหญกลุมตัวอยางพัก
อาศัยเพียงลําพังดังนั้นการใหความสําคัญของที่พักอาศัย
ลําดับตนจึงใหใหความสําคัญเรื่อง ผลิตภัณฑ บุคคลที่
ดูแลหอพักทั้งดานความสะอาด ความปลอดภัย ที่ตั้ง
และสิ่งนําเสนอทางกายภาพ เชน ระบบปองกันไฟไหม
เปนตน ซึ่งะสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ รัฐรังสี
(2544) ที่ไดทําการศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเชาหอพักเอกชนมากที่สุด คือ อาคารและ
หอพัก ลักษณะการเลือกเชาพักนิยมเชาพักอยูคนเดียว
การศึ ก ษาข อ มู ล การเลื อ กหอพั ก จะศึ ก ษาด ว ยตนเอง
จะแนะนําหอพักที่พักใหกับผูอื่นและตองการโทรศัพท
สายตรงในหองพัก
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่
แตกต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กเช า ที่ พั ก อาศั ย ที่ มี
ตอสวนประสมการตลาดบริการของประชาชนในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคแตกตางกัน
จากการวิจัยพบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษา รูปแบบทีพ่ กั อาศัยปจจุบนั ของ จํานวนสมาชิก
ทีพ่ กั อาศัยอยูร ว มกันภายในหองพัก และการเปลีย่ นแปลง
ที่พักอาศัยในชวง 2 ปที่ผานมา ของกลุมตัวอยางไมมีผล
ตอการเลือกเชาที่พักอาศัยของประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค แตพบวาดานรายไดหรือรายรับ
เฉลี่ยตอเดือน และราคาเชาตอเดือนของที่พักอาศัยมี
ผลต อ การเลื อ กเช า ที่ พั ก อาศั ย ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ปฏิ เ สธ
สมมติ ฐ านของการวิ จั ย ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งงานวิ จั ย ของ
29
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กาญจนา บุญภักดิ์ (2554) ซึ่งทําการศึกษาการเลือกอยู
หอพั ก ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจยั พบวากับเพศชายและ
เพศหญิง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยทีม่ คี วามสําคัญตอ
การเลือกอยูห อพัก ดานอาคาร สถานที่ แตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และไมสอดคลองกับงาน
วิจัยของ รัตติกาล กําเนิดศรี (2550) ที่พบวา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ที่แตกตางกัน การให
ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกเชาหอพักแตกตางกัน
สําหรับดานรายไดหรือรายรับเฉลีย่ ตอเดือน และ
ราคาเชาตอเดือนของทีพ่ กั อาศัยมีผลตอการเลือกเชาทีพ่ กั
อาศัย สอดคลองกับงานของ รัตติกาล กําเนิดศรี (2550)
ที่พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และราคาคาเชาหอพักตอ
เดือน ที่แตกตางกัน การใหระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
รูปแบบทีพ่ กั อาศัยปจจุบนั ของ จํานวนสมาชิกทีพ่ กั อาศัย
อยูร ว มกันภายในหองพัก และการเปลีย่ นแปลงทีพ่ กั อาศัย
ในชวง 2 ปที่ผานมาไมมีผลตอการเลือกที่พักอาศัยของ
กลุม ตัวอยาง แตสงิ่ ทีม่ ผี ลตอการเลือกทีพ่ กั อาศัยของกลุม
ตัวอยางคือ รายไดหรือรายรับเฉลีย่ ตอเดือน และราคาเชา
ตอเดือนของที่พักอาศัย ดังนั้นการจูงใจใหเกิดการเลือก
ที่พักอาศัยนั้นผูดําเนินกิจการธุรกิจที่พักอาศัยใหเชาควร
พิจารณาระดับรายไดของผูเชาและราคาคาเชาที่พักเพื่อ
ใหมีความเหมาะสม ซึ่งสวนใหญมีระดับรายได ไมเกิน
10,000 บาทตอเดือนและราคาคาเชาทีพ่ กั อาศัยสวนใหญ
ในปจจุบันอยูที่ 2,500-3,000 บาท
ดานการจัดการหอพัก ผูด าํ เนินกิจการธุรกิจ
ที่พักอาศัยใหเชาควรใหความสําคัญตามลําดับคือ
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1. ดานผลิตภัณฑและดานบุคคล โดยดาน
ผลิตภัณฑใหความสําคัญกับเรือ่ ง ความสะอาดของหองพัก
ขนาดของหองพักภายในและพื้นที่ใชสอย อินเทอรเน็ต
และโทรศัพทในในหองพัก ดานบุคคลใหความสําคัญกับ
เรือ่ ง ความนาเชือ่ ถือของเจาของหรือผูด แู ลหองพัก ความ
เอาใจใสของพนักงานรักษาความปลอดภัย ความเอาใจใส
ของพนักงานทําความสะอาด ตามลําดับ
2. ดานทําเลที่ตั้งและดานสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพ ดานทีต่ งั้ ควรมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง มากที่สุด รองลงมาคือ สถานที่จอดรถสะดวก มี
ความปลอดภัยและเพียงพอกับผูพ กั หองพักใกลทที่ าํ งาน
หรือสถาบันการศึกษา ดานดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
ควรจัดสภาพแวดลอมหองพักสะอาดนาพักอาศัย มาก
ที่สุด รองลงมาคือ บริเวณทางเขาและบันไดควรมีแสง
สว า งอย า งเพี ย งพอ ที่ พั ก มี ที่ จ อดรถกว า งขวางและ
เพียงพอ
3. ด า นกระบวนการบริ ก าร ที่ พั ก ควรมี
พนักงานใหบริการไดตลอด 24 ชัว่ โมง มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ หอพักใหความดูแลผูเ ชาพักเสมือนญาติพนี่ อ ง หอพัก
มีพนักงานบริการทําความสะอาดทุกวัน
4. ดานราคา ควรใหความสําคัญในเรื่อง
แจงยอดคาใชจายที่ชัดเจนกอนการชําระเงิน มากที่สุด
รองลงมาคือ คาเชาหองพักเก็บในอัตราความเหมาะสม
กับหองพัก การกําหนดอัตราคานํ้า – คาไฟ คาโทรศัพท
อินเทอรเน็ตที่ชัดเจน
5. ดานการสงเสริมการตลาด ควรโฆษณา
ทางเคเบิ ล ที วี มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ คํ า บอกกล า ว
จากคนรูจัก และการโฆษณา ใบปลิว ปายโฆษณา วิทยุ
หนังสือพิมพทองถิ่น ตามลําดับ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ขอมุลสวนบุคคลกับการเลือกทีพ่ กั อาศัย ดังนัน้ การวิจยั ใน
ครั้งควรศึกษาปจจัยอื่นๆที่อาจมีผลกระทบตอการเลือก
ที่พักอาศัยของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษา เชน
แรงจูงใจ การบริหารที่พักอาศัย สภาพเศรฐกิจ เปนตน
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2. อาจนําหัวขอการศึกษานีใ้ ชในการศึกษา
การเลือกทีพ่ กั อาศัยเปรียบเทียบระหวางการเลือกหอพัก
ในเครือและการเลือกที่พักอาศัยของเอกชน เพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดําเนินงานธุรกิจที่พักอาศัย
ใหเชาตอไป
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