
 

บทที ่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ผูศึ้กษา
ไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 1  ทฤษฎเีกีย่วกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

จากการสรุปแนวคิดทางดา้น 7Ps จากอดุลย ์ จาตุรงคกุล (2546 : 339) และ 
7Cs  จากชยัสมพล  ชาวประเสริฐ  (2549 : 81)  กล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด  จดัเป็นส่วนหน่ึง
ของกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies)  ส าหรับตลาดบริการนั้นนอกเหนือจากส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 4P ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์และบริการ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)แลว้ ส่วน-
ประสมการตลาดบริการยงัมีส่วนประกอบท่ีเพิ่มข้ึนอีก 3 ปัจจยั  คือ  บุคคล (People) หลกัฐานทาง-
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 

 1)  ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product)  หมายถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีน าเสนอแก่
ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  และตอ้งสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึน  ผลิตภณัฑ์บริการจะใช้
กบัธุรกิจประเภทท่ีมีการใหบ้ริการ  เช่นธุรกิจท่องเท่ียว  ธุรกิจร้านอาหาร  ธุรกิจโรงแรม  เป็นตน้ 

ในมุมมองของลูกคา้คือ  คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value)  โดย
ลูกคา้เลือกใชบ้ริการอะไรหรือกบัใคร  ส่ิงท่ีลูกคา้ใชพ้ิจารณาเป็นหลกัคือ  คุณค่าหรือคุณประโยชน์
ต่างๆ  ท่ีจะได้รับเม่ือเทียบกบัเงินท่ีจ่าย  ดังนั้นธุรกิจตอ้งเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2)   ราคา (Price)   หมายถึงต้นทุนทั้ งหมดท่ีลูกค้าต้องจ่ายในการ
แลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ  ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตหรือให้บริการ  ค่าจา้ง 
แรงงาน  การใช้ความคิด  การสร้างสรรค์นวตักรรม  จ านวนการผลิต  ความยากง่ายในการจดัหา
วตัถุดิบ  และผลตอบแทนท่ีตอ้งการดว้ยส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะน ามาค านวณตน้ทุน  แลว้ก าหนดเป็น
ราคาท่ีเป็นตวัเงิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อแลกกบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
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ในมุมมองของลูกคา้คือ  ตน้ทุน (Cost to Customer)  ซ่ึงก็คือตน้ทุนหรือ
เงินท่ีลูกคา้ยนิดีท่ีจะจ่ายส าหรับบริการนั้นตอ้งคุม้ค่ากบับริการท่ีจะได ้ หากลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาท่ี
สูง แสดงวา่ความคาดหวงัย่อมท่ีจะสูงดว้ย  ดงันั้นในการตั้งราคาค่าบริการธุรกิจจะตอ้งหาราคาท่ี
ลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายให้ได ้ เพื่อน าราคานั้นไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ท าให้สามารถน าเสนอ
บริการในราคาท่ีลูกคา้ยอมรับได ้

3)  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าให้
สินคา้หรือบริการไปสู่ผูบ้ริโภค  เพื่อให้ผูบ้ริโภคสินค้าหรือบริการตามตอ้งการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  และมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต ่า  

ในมุมมองของลูกคา้คือ  ความสะดวก (Convenience) ซ่ึงลูกคา้จะใช้
บริการกบัธุรกิจใด  ธุรกิจนั้นจะตอ้งสร้างความสะดวกให้ลูกคา้  ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลและการไปใชบ้ริการ  หากลูกคา้ไปติดต่อใชบ้ริการไดไ้ม่สะดวก  ธุรกิจจะตอ้งท าหนา้ท่ีสร้าง
ความสะดวกดว้ยการใหบ้ริการถึงท่ีบา้นหรือท่ีท างานลูกคา้ 

4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีจูงใจให้ลูกคา้เขา้มาใช้บริการ  เพื่อให้แน่ใจว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึง
คุณค่าของสินคา้ท่ีเสนอขาย  เป็นความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรม
อย่างถูกตอ้ง  และการส่งเสริมการตลาดควรประกอบดว้ยการโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การ
ส่งเสริมการขาย  การขายโดยพนกังานขาย  และการตลาดทางตรง 

ในมุมมองของลูกคา้คือ  การติดต่อส่ือสาร  (Communication) โดยลูกคา้
ยอ่มตอ้งการไดรั้บข่าวสารอนัเป็นประโยชน์จากธุรกิจ  ในขณะเดียวกนัลูกคา้ก็ตอ้งการติดต่อธุรกิจ
เพื่อให้ขอ้มูล  ความเห็น  หรือขอ้ร้องเรียน  ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย 
เพื่อใหก้ารใหแ้ละรับขอ้มูลความเห็นจากลูกคา้  ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบ
ความส าเร็จเลยหากการส่ือสารลม้เหลว 

5)  บุคลากร  (People)  หมายถึง  บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการ
ให้บริการในแต่ละธุรกิจตั้งแต่เร่ิมตน้จนการให้บริการส้ินสุด  เป็นการเลือกสรรบุคคลท่ีให้บริการ
แก่ลูกคา้ตามวฒันธรรมและนโยบายขององคก์ร  เพื่อให้เกิดความแตกต่างในการบริการท่ีก่อให้เกิด
ความพึงพอใจของลูกคา้ 

ในมุมมองของลูกคา้คือ  การดูแลเอาใจใส่  (Caring)  ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ไม่ว่าจะเป็นบริการท่ีจ าเป็นหรือบริการท่ีฟุ่มเฟือย  เช่น  ดา้นความงามลูกคา้ตอ้งการการเอาใจใส่
ดูแลเป็นอยา่งดีจากผูใ้หบ้ริการ  ตั้งแต่เร่ิมกา้วเทา้แรกเขา้มาจนถึงกา้วออกจากร้านนั้น  ไม่วา่จะเป็น
คร้ังแรกหรือคร้ังใดของการใชบ้ริการก็ตาม  หรือไม่วา่จะเป็นพนกังานผูใ้ดท่ีใหบ้ริการก็ตาม 
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6)  ลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence)  เป็นการแสดงให้เห็น
คุณค่าของการบริการโดยผ่านการใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นได้  เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นคุณค่าของการ
บริการ เช่น  การมีสถานท่ีใหญ่โต  สะอาด  ร่มร่ืน  มีการจดัสถานท่ีใหมี้บรรยากาศท่ีเหมาะสม  เป็น
ตน้ 

ในมุมมองของลูกค้าคือ  ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
(Completion)  ซ่ึงลูกคา้มุ่งหวงัให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบ  ไม่วา่จะ
เป็นการบริการตดัผม  ผมท่ีออกมาจะตอ้งมีความเรียบร้อย  ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้  หรือการเขา้
รักษาอาการป่วย  ไม่ว่าในโรงพยาบาลใดอาการป่วยจะตอ้งหาย  ในแต่ละธุรกิจบริการแมข้ั้นตอน
การให้บริการจะมีความซับซ้อนเพียงใด  ตอ้งจา้งพนกังานจ านวนมากเพียงใด  ลูกคา้ไม่มีส่วนมา
รับรู้  รู้เพียงอยา่งเดียววา่กระบวนการใหบ้ริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการอยา่งครบถว้น  ไม่ขาด
ตกบกพร่อง 

7)  กระบวนการให้บริการ  (Process)  เป็นวิธีการด าเนินงานขององคก์ร
เพื่อสนองตอบความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ตามกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไวเ้ป็นวิธีการ
จดัการของแต่ละองค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้  และท าให้เกิด
ความพึงพอใจ 

ในมุมมองของลูกคา้คือ  ความสบาย  (Comfort)  โดยส่ิงแวดลอ้มของการ
ให้บริการ  ไม่ว่าจะเป็นอาคาร  เคาน์เตอร์บริการ  ห้องน ้ า  ทางเดิน  ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
จะต้องสร้างความสบายตาและความสบายใจให้ลูกค้า   โดยเฉพาะหากลูกค้ามาใช้การบริการ
ประเภทหรูหราฟุ่มเฟือย  ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท าให้ความทุกใจและความไม่สบายกายไดบ้รรเทาเบา
บางลง  เช่น  การนัง่ฟังเพลงในร้านอาหาร  ทุกส่ิงในร้านอาหารตอ้งสร้างความสะดวกสบายให้
ลูกคา้  
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การเปรียบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิและลูกค้า 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ธุรกิจ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคา้ 

1) ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product)    1) คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value)  
2) ราคา (Price)     2) ตน้ทุน (Cost to Customer)    

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)    3) ความสะดวก (Convenience)    

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)    4) การติดต่อส่ือสาร (Communication)   

5) บุคลากร (People   5) การดูแลเอาใจใส่ (Caring)    
6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence)  

6) ความส าเร็จในการตอบสนองความ
ตอ้งการ (Completion)  

7) กระบวนการใหบ้ริการ (Process)    7) ความสบาย (Comfort)    
ทีม่า:  ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. 2549. การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่ 
 

ทั้งน้ีเพราะตลาดบริการเป็นตลาดท่ีลูกคา้กบัเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการมีการปฏิบติัตอบ
ต่อกนัเพื่อสร้างบริการอยา่งมีประสิทธิภาพและใหคุ้ณค่าท่ีดี  

 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 วราพันธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ต์ในต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยเก็บ
ขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้พกัอพาร์ทเมน้ตใ์นต าบลสุเทพ  อ  าเภอเมืองเชียงใหม่  จ  านวน
300  ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย 

  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  20-30 ปี  สถานภาพเป็น
โสด  การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5,000 - 10,000  บาท  ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง  มีวตัถุประสงคท่ี์เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่คือ  เพื่อ
การท่องเท่ียวและพกัผอ่น  โดยเดินทางมาเป็นหมู่คณะ  2  -  5  คน  ระยะเวลาในการเขา้พกัต่อคร้ัง 
2-  3  คืน  และไม่มีการจองหอ้งพกัก่อนเขา้พกั  ส าหรับราคาห้องพกัท่ีใชบ้ริการอยูใ่นระดบัราคาต ่า
กวา่  500  บาท  การตดัสินใจในการเลือกท่ีพกัคือตดัสินใจเอง  แหล่งขอ้มูลหรือการรู้จกัอพาร์
ทเมน้ตคื์อ  ญาติหรือเพื่อนแนะน า 
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ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการ
เลือกเช่า  อพาร์ทเมน้ต์  ในต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก  เรียงตามล าดบัคือ  ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นสถานท่ี  ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นราคา  ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถาม  ให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  3  ล าดบัแรก  คือ  ความสะอาดของห้องพกั  รองลงมาคือ  ความสบายของท่ีนอน  ไม่แข็ง
หรือนุ่มเกินไป  และมีเคร่ืองท าน ้าอุ่นในหอ้งอาบน ้า   

ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมีค่าเฉล่ียมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  3  ล าดบัแรกคือ  อตัราค่าห้องพกั  รองลงมาคือ  มีป้ายราคาแสดงชดัเจน  และรูปแบบการ
ช าระเงินสด/เครดิต 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ผูต้อบแบบสอบถาม  ให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3  ล าดบัแรกคือ  ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพกั  รองลงมาคือ  เปิดให้บริการตลอด  24  ชัว่โมง 
และมีพนกังานดูแลอ านวยความสะดวกในการจอดรถ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  3  ล าดบัแรกคือ  มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดพิเศษเม่ือเขา้พกั  รองลงมา
คือ  การลดอตัราค่าหอ้งพกัส าหรับแขกท่ีพกัประจ า  และไม่คิดค่าบริการเพิ่มในกรณีคืนหอ้งชา้ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3  ล าดบัแรกคือ  พนกังานรักษาความปลอดภยัมีกิริยามารยาทดี  มีความตั้งใจและกระตือรือร้นใน
การให้บริการ  รองลงมาคือ  พนกังานตอ้นรับพูดจาสุภาพกบัลูกคา้  และพนกังานตอ้นรับมีความ
นอบนอ้ม  สุภาพ  ยิม้แยม้  แจ่มใส 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมี
ค่าเฉล่ีย  3  ล าดบัแรกคือ  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  รองลงมาคือ  ขั้นตอนและเง่ือนไขใน
การเขา้พกัไม่ยุง่ยาก  และขั้นตอนการจองหอ้งไม่ยุง่ยาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัปัจจยัย่อยมีค่าเฉล่ียสูงสุด  3  ล าดบัแรก  คือ  ความมิดชิด/ปลอดภยัของห้องพกั
รองลงมาคือ  การถ่ายเทอากาศภายในหอ้งพกั  และระบบรักษาความปลอดภยัตลอด  24  ชัว่โมง 

ไชยพงศ์  เอกจิตรพันธ์  (2552)   ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นท่ีอยูอ่าศยั  ของผูมี้รายไดสู้ง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูมี้รายไดค้รอบครัวตั้งแต่ 50000  บาทข้ึนไป  ท่ี
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พกัอาศยัท่ีมีระดบัราคา 2 ลา้นบาทข้ึนไป  หรือกลุ่มท่ีมีความตั้งใจในการซ้ือบา้นจดัสรรในอีก  1 – 
3 ปีขา้งหนา้  ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร  จ านวน  330  ราย   

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  31 – 40  ปี  มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  มีรายไดเ้ฉล่ีย  50,000 – 70,000 บาทต่อเดือน  มีอาชีพเป็นลูกจา้งหรือ
พนกังานบริษทัเอกชน  พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  ไดแ้ก่   ดา้นกระบวนการบริการ  รองลงมา
คือ  ดา้นบุคคล  และผลิตภณัฑ ์ 

เม่ือท าการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละปัจจยั  พบว่าปัจจยัด้านกระบวนการนั้น  มี
ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการสร้างบา้นมีขั้นตอน  ชดัเจน  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรก  ส่วนปัจจยั
ย่อยดา้นบุคคลนั้น  มีปัจจยัย่อยดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย  เป็นอนัดบัแรก  ส่วน
ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์  มีปัจจยัย่อยด้านระบบรักษาความปลอดภยัท่ีบริเวณเขา้โครงการและ
ส าหรับบา้นแต่ละหลัง  มีความเช่ือน่าเช่ือถือสูงมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดับแรก  ปัจจยัย่อยด้าน
หลกัฐานทางกายภาพ  มีปัจจยัยอ่ยดา้นความสะอาดภายในโครงการ  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรก  
ปัจจยัย่อยด้านราคา  มีปัจจยัย่อยด้านอตัราดอกเบ้ียเงินกูถู้กกว่าโครงการอ่ืนมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็น
อนัดบัแรก  ปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีปัจจยัย่อยดา้นการสามารถติดต่อส านกังาน
โครงการไดห้ลงัเวลาท างาน  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอนัดบัแรก 

อลษิา  ชวลติจารีธรรม  (2551)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกท่ีอยูอ่าศยัของผูป้ฏิบติังานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้
กลุ่มประชากรเป็นผูป้ฏิบติังานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 248 คน 
โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดสัดส่วน เฉล่ียตามประเภทของผูป้ฏิบติังาน 4 ประเภทใน
จ านวนท่ีเท่ากนั คือ พนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)พนกังานสายการบิน 
เจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานของผูป้ระกอบการภายในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพ
โสดการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดร้วมต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน โดยตอ้งการซ้ือบา้นมากท่ีสุด รองลงมาตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ท์หรือ
คอนโดมิเนียมตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม และตอ้งการเช่าบา้น ตามล าดบั 

กรณีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียม ปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยปัจจยัย่อยท่ีให้
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ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัภายในท่ีพกัอาศยั ปัจจยัดา้นราคา คือ ค่าเช่ารายเดือน ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย คือ
สามารถติดต่อเขา้พกัไดส้ะดวก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ สามารถเขา้ชมท่ีพกัอาศยัได้
ก่อนตดัสินใจ 
  ณฐพงษ์ นักการีย์  (2554)   ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อลูกคา้ในการเลือกหอพกัในเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยใชก้ลุ่มประชากรคือกลุ่มผูท่ี้ใช้
บริการหอพกัในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน (รวมค่าอาหาร ค่าน ้ ามนั ค่าเบ้ียขยนั 
และเงินพิเศษอ่ืนๆ) ไม่เกิน 10,000 บาท มีอาชีพ ลูกจา้ง / พนกังานบริษทัเอกชน การพกัอาศยั
ปัจจุบนัอยูค่นเดียว ค่าเช่าต่อเดือนต่อห้องของหอพกั 1,001 – 2,000 บาท รูปแบบการช าระค่าน ้ า 
และค่าไฟฟ้าแบบติดมิเตอร์แยก แหล่งขอ้มูลท่ีรู้จกัหอพกัคือ มีคนแนะน า โดยเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
หอพกัดว้ยตวัเอง ส่วนใหญ่เคยยา้ยท่ีพกัอาศยัหอพกั และเหตุผลหรือปัญหาท่ีท าให้ตดัสินใจยา้ย
หอพกัเพราะถูกรบกวนจากหอ้งอ่ืน เช่นเสียงดงั และปัญหาท่ีพบในการเช่าหอพกัคือถูกรบกวนจาก
หอ้งอ่ืน เช่นเสียงดงั  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการเลือก
หอพกัในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ 
ดา้นบุคคล รองลงมา ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัท่ีให้ความส าคญัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้านพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกั ดงัน้ี  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือ ความสงบเงียบ รองลงมา ความแข็งแรง/คงทนของโครงสร้างอาคาร และ
ความเหมาะสมของขนาดหอ้งพกั  

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบั
มากล าดบัแรกคือ ค่าเช่ารายเดือนเหมาะสมกบัห้องพกั รองลงมาความเหมาะสมของการเก็บค่าเช่า
ล่วงหนา้ และการเก็บค่าประกนั  



 
 

 

11 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากล าดบัแรกคือ หอพกัใกลท่ี้ท างาน รองลงมาความสะดวกในการเดินทาง
ไปท างาน (เช่นมีรถโดยสารผา่น)  

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากล าดบัแรกคือ การไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกั รองลงมา การมีคนรู้จกั
อาศยัอยูท่ี่เดียวกนั  

ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ระดบัมากล าดบัแรกคือ การดูแล ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาของพนกังานและผูดู้แลห้องพกั รองลงมา 
ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษาความปลอดภยั  

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในระดบัมากล าดบัแรกคือ ความรวดเร็วในการใหค้วามช่วยเหลือ เช่น ไฟดบั รองลงมา การมี
พนกังานใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในระดบัมากล าดบัแรกคือ การป้องกนัเสียงรบกวนจากภายนอก รองลงมา การจดัพื้นท่ี
บริเวณโดยรอบเป็นสัดส่วน  

  
 
 
 

 
 


