
  
ซ 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญั ซ 
สารบญัตาราง ฎ 
บทที ่1 บทน า  
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงค ์ 2 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา     2 
 นิยามศพัท ์               2 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม       
 แนวคิดทฤษฏี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 6 
บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา   
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 ระยะเวลาในการด าเนินการ          14 
บทที ่4 ผลการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 15 
 ส่วนท่ี 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 15 
 ส่วนท่ี 1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเมนต ์  

                  แบบรายเดือน 
22 

 ส่วนท่ี 1.3 ขอ้มูลลกัษณะส่วนประสมการตลาดบริการของ 
                 อพาร์ตเมนตท่ี์เป็นตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม 

27 



  
ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
บทที ่4 ผลการศึกษา (ต่อ)  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพใน  

               มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
36 

 ส่วนท่ี 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามของและนกัศึกษา  
                  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จ  าแนกตามสถานภาพ 

36 

 ส่วนท่ี 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเมนต ์
                  แบบรายเดือน จ าแนกตามสถานภาพในมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

45 

 ส่วนท่ี 2.3 ขอ้มูลลกัษณะส่วนประสมการตลาดบริการของอพาร์ตเมนตท่ี์ 
                 เป็นตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพใน 
                 มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 

58 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 
              ต่อเดือน 

74 

 ส่วนท่ี 3.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
                 งบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

74 

 ส่วนท่ี 3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเมนตแ์บบ 
                 รายเดือนจ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

84 

 ส่วนท่ี 3.3 ขอ้มูลลกัษณะส่วนประสมการตลาดบริการของอพาร์ตเมนตท่ี์ 
                 เป็นตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณ 
                 ค่าเช่าหอ้งพกั 

95 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 109 
บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการศึกษา 111 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 111 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพใน 

               มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
113 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

 
หน้า 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ (ต่อ)  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามงบประมาณค่าเช่า 

              หอ้งพกัต่อเดือน 
122 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม 128 
 ขอ้คน้พบ 129 
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บรรณานุกรม 160 
ภาคผนวก 161 
ประวติัผูเ้ขียน 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ฎ 

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หน้า 
3.1 แสดงจ านวนของกลุ่มประชากร ค่าถ่วงน ้าหนกั และจ านวนตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษา 
11 

4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความตอ้งการ
เช่าอพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือนในเขตต าบลสุเทพ 

15 

4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 16 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 16 
4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั

การศึกษาสูงสุด 
16 

4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

17 

4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามท่ีตั้งของคณะ
ท่ีเรียนหรือท่ีท างาน 

17 

4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 18 
4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อ

เดือน 
18 

4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนาเดิม 19 
4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบของ

ท่ีพกั 
19 

4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ี
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของท่ีพกัมากท่ีสุด 

20 

4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอตัราค่าเช่าท่ี
พกัในปัจจุบนั (เฉล่ียต่อคนต่อเดือน) 

21 

4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยานพาหนะ
หลกัท่ีใช ้

21 

4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณ
ค่าเช่าพกัท่ีคาดวา่จะเช่า (ต่อหอ้งต่อเดือน) 

22 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพื้นท่ีภายใน

หอ้งต ่าสุดท่ียอมรับได ้
23 

4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผูท่ี้
พกัอาศยัต่อห้อง 

23 

4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใน
การเช่า 

24 

4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล
ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเมนต ์

24 

4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริเวณท่ี
ตอ้งการเช่า อพาร์ตเมนต ์

25 

4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ิงอ านวย
ความสะดวกในอพาร์ตเมนต ์

25 

4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสีของ
หอ้งพกัท่ีตอ้งการ 

26 

4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
พึงพอใจในท่ีพกัปัจจุบนั 

26 

4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

27 

4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นราคา 

29 

4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

30 

4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความต้องการของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

31 

4.27 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นบุคคล 

32 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.28 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
33 

4.29 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 

34 

4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

35 

4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศและ
สถานภาพในมหาวทิยาลยั 

36 

4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอายแุละ
สถานภาพในมหาวทิยาลยั 

37 

4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ี
ท างาน/สถานศึกษาและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

38 

4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ
และสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

39 

4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดแ้ละ
สถานภาพในมหาวทิยาลยั 

40 

4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนาเดิม
และสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

41 

4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบท่ีพกั
อาศยัและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

42 

4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ี
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งท่ีพกัมากท่ีสุดและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

44 

4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอตัราค่าเช่าท่ี
พกัในปัจจุบนั (เฉล่ียต่อคนต่อเดือน) และสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

45 

4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยานพาหนะ
หลกัท่ีใชแ้ละสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

47 

   



  
ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณ

ดา้นค่าเช่าพกัท่ีคาดวา่จะเช่าต่อเดือนและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 
48 

4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพื้นท่ีภายใน
หอ้งต ่าสุดท่ียอมรับไดแ้ละสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

49 

4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผูท่ี้
พกัอาศยัในหอ้งและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

50 

4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใน
การเช่าและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

51 

4.45 แสดงคะแนนเฉล่ีย (แปลผล) ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
แหล่งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

52 

4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริเวณท่ี
ตอ้งการเช่า อพาร์ตเมนตแ์ละสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

53 

4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

54 

4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสีของ
หอ้งพกัท่ีตอ้งการและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

56 

4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
พึงพอใจต่อท่ีพกัปัจจุบนัและสถานภาพในมหาวทิยาลยั 

57 

4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

58 

4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นราคา จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

60 

4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

61 

4.53 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสถานภาพในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

62 



  
ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั

ดา้นบุคคล จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
64 

4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสถานภาพในมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

65 

4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

66 

4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามสถานภาพใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

68 

4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของราคาค่าเช่าห้องสูงสุดท่ีเตม็ใจจ่าย จ าแนกตาม
สถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

69 

4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดท่ีเตม็ใจจ่าย 
จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

70 

4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของราคาค่าน ้าประปาสูงสุดท่ีเตม็ใจจ่าย จ าแนก
ตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

72 

4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของการตดัสินใจใชบ้ริการ จ าแนกตามสถานภาพ
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

73 

4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศและ
งบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

74 

4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอายแุละ
งบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

75 

4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวฒิุการศึกษา
และงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

76 

4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ี
ท างาน/สถานศึกษาและงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

77 



  
ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   

ตาราง  หน้า 
4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ

และงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 
78 

 
4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 
79 

4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนาเดิม
และงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

80 

4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบท่ีพกั
อาศยัและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

81 

4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ี
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งหอพกัมากท่ีสุดและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

82 

4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอตัราค่าเช่าท่ี
พกัในปัจจุบนั (เฉล่ียต่อคนต่อเดือน) และงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อ
เดือน 

84 

4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยานพาหนะ
หลกัท่ีใชแ้ละงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

85 

4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพื้นท่ีภายใน
หอ้งต ่าสุดท่ียอมรับไดแ้ละงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

86 

4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผูท่ี้
พกัอาศยัในหอ้งและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

87 

4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาใน
การเช่าและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

88 

4.76 แสดงคะแนนเฉล่ีย (แปลผล) ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
แหล่งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อ
เดือน 

89 

4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบริเวณท่ี
ตอ้งการเช่า อพาร์ตเมนตแ์ละงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

90 

   



  
ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ิงอ านวย

ความสะดวกและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 
91 

4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสีของ
หอ้งพกัท่ีตอ้งการและงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

93 

4.80 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความ
พึงพอใจต่อท่ีพกัปัจจุบนัและงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

94 

4.81 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกั 

95 

4.82 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นราคา จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

97 

4.83 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

98 

4.84 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกั 

99 

4.85 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นบุคคล จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

101 

4.86 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

102 

4.87 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

103 

4.88 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่า
หอ้งพกั 

104 

4.89 แสดงจ านวนและร้อยละของราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดท่ีเตม็ใจจ่าย 
จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

105 

4.90 แสดงจ านวนและร้อยละของราคาค่าน ้าประปาสูงสุดท่ีเตม็ใจจ่าย จ าแนก
ตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกั 

106 



  
ต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
4.91 แสดงจ านวนและร้อยละของการตดัสินใจใชบ้ริการ จ าแนกตาม

งบประมาณค่าเช่าห้องพกั 
108 

4.92 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาท่ีเคยพบของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต ์

109 

5.1 แสดงสรุป 10 ล าดับค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความต้องการของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบราย
เดือน 

129 

5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบราย
เดือน 

131 

5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีต่อส่วนประสมการตลาดของ 
อพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

132 

5.4 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มบณัฑิตวทิยาลยัต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ต
เมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน 

133 

5.5 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มพนกังานและอาจารยต่์อส่วนประสมการตลาดของ 
อพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

134 

5.6 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีต่อส่วนประสมการตลาดของ 
อพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

135 

5.7 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มบณัฑิตวทิยาลยัต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ต
เมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน 

136 

   
   



  
ถ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 

5.8 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มพนกังานและอาจารยต่์อส่วนประสมการตลาดของ 
อพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

137 

5.9 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัไม่เกิน 3,000 บาทต่อส่วน
ประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

139 

5.10 แสดงสรุป 10 ล าดับค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความต้องการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 3,000 บาทต่อ
ส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

140 

5.11 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัไม่เกิน 3,000 บาทต่อส่วน
ประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

142 

5.12 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัมากกวา่ 3,000 บาทต่อ
ส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน 

143 

5.13 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อส่วนประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือนจ าแนก
ตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

144 

5.14 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อส่วนประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือนจ าแนก
ตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

146 

5.15 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อส่วนประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน จ าแนก
ตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 
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ท 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
 
ตาราง  หน้า 
5.16 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม

ต่อส่วนประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือนจ าแนก
ตามงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัต่อเดือน 

151 

 


