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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อบุคลากรและนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในต าบลสุเทพเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษา พนักงานและอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี เพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีสถานท่ีตั้งของคณะหรือท่ีท างานอยูท่ี่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ัง
สวนสัก สถานภาพโสด มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ 
โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะของท่ีพกัอาศยัเป็นหอพกัท่ีตั้งอยูน่อกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึง
มีสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงอยูบ่นถนนสุเทพ เช่น ประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประตูคณะเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก โดยมีอตัราค่าเช่าพกัเฉล่ียต่อคนต่อเดือนอยู่ในช่วง 2,001-
4,000 บาท ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลกัในการเดินทางไปท างานและไปศึกษา และมี
ความตอ้งการอพาร์ตเมนตเ์ช่าแบบรายเดือนในต าบลสุเทพ 

เม่ือสอบถามเฉพาะผูท่ี้มีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจปานกลางในท่ีพกัปัจจุบนั มีงบประมาณค่าเช่าหอพกัท่ีคาดวา่จะเช่าต่อเดือนต่อห้อง
ส่วนใหญ่มีงบประมาณ 2,001-4,000 บาท พื้นท่ีภายในหอ้งท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับ
ไดคื้อ ขนาด 28 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะ
สร้างมีผูต้อบแบบสอบถามยอมรับไดถึ้ง ร้อยละ 82.9 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกั
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ห้องละ 2 คน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่มากกว่า 1 ปี โดยอาศยัการคน้หาดว้ยตนเองเป็นผูท่ี้
ตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต ์รองลงมาคือ การไดรั้บค าแนะน าจากคน ส่วนบริเวณท่ีตอ้งการเช่า 
อพาร์ตเมนต์พิจารณาระยะทางท่ีใกล้กบัท่ีท างานหรือคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ใน
แหล่งชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการมีดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 
ตู้ เส้ื อผ้า  รองลงมาคือ  เค ร่ืองท าน ้ า อุ่น และ อิน เตอ ร์ เน็ ตในห้ องพัก  ท่ี นอน  โต๊ ะ เก้ า อ้ี 
เคร่ืองปรับอากาศ และตูเ้ยน็ ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สีขาว  

ผลการศึกษาระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความตอ้งการในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ปัจจยัส่วนประสามท่ี
อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้น
ราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พิจารณาตามปัจจยัยอ่ยไดด้งัน้ี 

ปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้ม
แวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู ่ รองลงมาคือ บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด และมี
การจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน ส่วนปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความ
ตอ้งการต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีพกัอาศยัของชายและหญิงชดัเจน รองลงมา
คือ ค่าเช่าห้องพกั 4,000-5,000 บาทต่อเดือน และท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 เส้นถนนสุเทพ 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this independent study was to study services marketing mix affecting staff 
and students of Chiang Mai University towards renting monthly apartments in Tumbon Suthep.  
Questionnaire, as a tool to collect data, was distributed to 400 officers, lecturers and students of 
Chiang Mai University.  Obtained data were, then, analyzed by the descriptive statistics: 
frequency, percentage and mean. Hereafter were shown the summary. 
 The findings showed that most respondents were undergraduate female students whose 
ages were less than 25 years old.  Their faculty or workplace was mostly located in SuanSak 
campus. Most of them were single and earned monthly income at the amount of 10,001-20,000 
Baht. Their domicile was in northern Thailand, especially in Chiang Mai province. Presently, 
they lived at the dormitory outside the campus on Suthep Road.  Their dormitories were close to 
Faculty of Engineer gate, Faculty of Agriculture gate, and Chiang Mai University (SuanDok 
campus).   Average room rental rate per month per person was 2,001-4,000 Baht. Motorbike was 
the main vehicle taking them to the university to work or study. They needed to rent a monthly 
apartment in TambonSuthep. 

For those who needed to rent a monthly apartment, most of them ranked their 
satisfaction toward their current accommodation at moderate level.  Budget that they expected to 
spend for room rental per month was 2,001-4,000 Baht. The acceptable room size was 28 square 
meters; but there were 82.9% of them agreed to have a 32-square-meter-room, which was the size 
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that the researcher intended to build. In a room, the number of residents was 2 persons. Period of 
their stay in the current accommodation was more than a year.  The person influencing their 
renting an apartment was the respondents themselves. Source of information where they learned 
about the apartment was from their own searching; followed by peer recommendation. In order to 
specify the needed location, they considered the distance from/to their workplace or faculty; 
followed by the location in community area. Furniture and facilities that they mostly needed to 
have were closet, water heater, internet in a room, bed, table and chair, air-conditioner and 
refrigerator, respectively. White was the most preferable room color. 

Regarding the study on marketing mix factors, the respondents ranked the level of their 
need towards those factors at high to highest levels. The highest level of need was for product, 
promotion, people, service process and physical evidence factors; while the high level of need 
was for price and promotion factors. Hereafter were shown some prominent sub-factors. 

The top three sub-factors that were ranked at the highest level of need were pleasant 
environment, rapid services such as repairing damaged stuff, and availability of security guards at 
night, respectively.  The three sub-factors that were ranked at the lowest level of need were 
distinct separation between male and female areas, room rental rate at 4,000-5,000 Baht per 
month and location nearby the entrance of Wing 41 on Suthep road, respectively. 
 


