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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  กลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูพ้กัอาศยัในหอพกัพื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 217 ราย โดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบตามสะดวก  ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ  21  -  30  ปี  
สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000  -  10,000  บาท  
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  พกัอาศยัในหอพกัเป็นระยะเวลามากกวา่  1  ปี  แต่ไม่เกิน  2  
ปี  เคยพกัอาศยัในหอพกัอ่ืนมาก่อนเขา้พกัในหอพกัปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ยา้ยออกจากหอพกัเดิมดว้ย
เหตุผลหอพกัใหม่ใกลท่ี้ท างาน/สถานศึกษา  มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  1  เดือน  จ่ายค่าเช่ารายเดือน
ในอตัรา  1,500  -  2,000  บาทต่อเดือน  จ่ายค่าเช่าเดือนละคร้ัง  มีสมาชิกท่ีพกัอาศยัร่วมกนั  2  คน  
เป็นห้องพกัแบบ  1  ห้องนอน  1  ห้องน ้ า  สุขภณัฑ์ภายในห้องพกัประกอบดว้ย  โถชกัโครก  อ่าง
ลา้งหนา้  เคร่ืองท าน ้าอุ่น  การช าระค่าไฟและค่าน ้าประปาส่วนใหญ่เป็นการช าระตามอตัราท่ีหอพกั
ก าหนด  มีการใหบ้ริการอินเทอร์เนท  โทรศพัท ์ และมีการใหบ้ริการเคเบิ้ลทีวภีายใน 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัใน
อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่  ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัด้านกระบวนการ  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ส่วน
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ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัปานกลาง  ได้แก่  ปัจจยัด้านราคา  ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ ์ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้น  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย  
3  อนัดบัแรกในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยในระดบัมาก ใน
เร่ืองเคร่ืองสุขภณัฑ์ภายในห้องน ้ าครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  เฟอร์นิเจอร์ภายใน
หอ้งพกั  และขนาดหอ้งพกั   
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากในเร่ืองค่าน ้า  
ค่าไฟ  และค่าเช่ารายเดือน   
 ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  ในเร่ือง
ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนหรือใกลต้ลาด  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ี
ท างาน  และท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั   
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปานกลางในทุก
ปัจจยัยอ่ย  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  เช่น  ติดประกาศ  
รองลงมาคือ  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั  และรูปแบบของการมอบ
 ปัจจยัด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยในระดบัมากในทุก
ปัจจยัย่อย  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัมีความน่าเช่ือถือ  
ไวว้างใจได ้และมีความซ่ือสัตย ์ รองลงมาคือ  ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  และ
ผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง   
 ปัจจยัดา้นกระบวนการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยในระดบัมากคือ  
ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกั  ระบบสาธารณูปโภค  และความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือ
ผูพ้กัอาศยัมีปัญหา   
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบั
มากคือ  ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนหอพกั  การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  
และสภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to examine the factors  affecting  tenants  towards  
choosing  residences  in  Amphoe  Fang,  Changwat  Chiang  Mai. Research samplings were 
identified to 217 customers of the dormitories located in Fang District, Chiang Mai Province. The 
customers were selected by Convenience Sampling technique and were requested to fill out the 
questionnaire. The data were analyzed by applying descriptive statistics including frequencies, 
percentages and means  

The result of the study showed that the majority of respondents were mostly single 
male, with age between 21 – 30 years old, highest education of bachelor degree. Average of 
income between 5,000 - 10,000 baht. Mostly worked as employees / officers of private 
companies. Staying period between 1 year but less than 2 years. Most of them had an experience 
in moving out from another dormitory with the reason of new dormitory were nearer to their 
working place or school. Rent in advance 1 month and they paid for the room rent at the amount 
of 1,500 - 2,000 baht per month in 1 time payment. Lived at the dormitory with 2 persons. Mostly 
stayed in room type with 1 bedroom 1 restroom and sanitary ware in restroom were by flush 
toilet, wash basin and water heater. Water supply and electricity fee paid at the rate specified from 
dormitory. In dormitory have provided an internet telephone and in room cable TV service. 
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The findings suggested that the respondents rated high importance were place, people, 
service process, physical evidence and rated medium importance were price, product and 
promotion. 

Below were shown 3 sub-factors of the above factors, affecting the selection of 
dormitory : 

In product factor, the respondents rated the high importance on sanitary ware 
bathroom, complete and in good condition ready to use, furniture in the room, and  size of room.  

In price factor, the respondents rated the high importance on water supply and electric 
fee, and monthly rental rate. 

In place factor, the respondents rated the high importance on the nearness of 
dormitory to the community or market, the nearness of dormitory to school or working place, and 
security parking.  

 In promotion factor, the respondents rated the medium importance on every sub – 
factors as following inform useful information, good relationship between owner and customers, 
and discount or benefits were provided to customers. 

In people factor, the respondents rated the high importance on every sub – factors as 
following reliable security guard, trust and honesty, and attentiveness of owner.  

 In process factor, the respondents rated the high importance on security system of 
dormitory public, utilities, and speed to solving problem when customer found the problem.  

In physical evidence factor, the respondents rated the high importance on brightness 
of street around dormitory, design and beauty of dormitory, and cleanliness and beauty of exterior 
environment. 

 


