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บทคัดยอ 

 

 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม โดย

เก็บขอมูลจากกลุมชาวยุโรปและอเมริกัน ท่ีเชาหองชุดในยานธุรกิจเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ใน
บริเวณ ยานถนนชางคลาน ถนนหวยแกว และถนนนิมมานเหมินทร จังหวัดเชียงใหม เพ่ือการ

พํานักเปนระยะเวลามากกวา 30 วัน ในสถานประกอบการใหเชาหองชุด 12 แหง จํานวน 380 ราย 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 51 ปขึ้นไป สถานภาพ

สมรส การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพทําธุรกิจสวนตัว รายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 - 

75,000 บาท ภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรป วัตถุประสงคท่ีเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมเพ่ือการพํานัก

ระยะยาว เคยมาอาศัยท่ีจังหวัดเชียงใหมมากกวา 6 ครั้ง เลือกพักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมในชวง

เดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน ระยะเวลาในการเขาพักตอครั้งมากกวา 6 เดือน มีความตองการ

กลับมาเชาหองชุดในจังหวัดเชียงใหมอีก คาเชาหองชุดท่ีใชบริการอยูในชวงราคา 10,001 – 15,000 

บาท ขนาดนอยกวาหรือเทากับ 50 ตารางเมตร ยานท่ีพักอาศัยบนถนนหวยแกว เปนผูตัดสินใจเอง

ในการเลือกเชาหองชุด และไดรับขอมูลเกี่ยวกับหองชุดจาก ตัวแทน 
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 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันใน

ยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาคือ  ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจัยดานราคา ตามลําดับ และ       

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 10 อันดับแรกไดแก การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน 

ตูเย็น ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน โซฟา ถังขยะ การมีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI สถานท่ีตั้ง

สะดวกในการเดินทางมาพัก พนักงานตอนรับมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ พนักงานตอนรับ

มีความรู ความสามารถในการใหบริการ การมีเคเบ้ิลทีวี ความสะดวกในการติดตอทางเว็บไซต/

อีเมล พนักงานตอนรับมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ พนักงานตอนรับสามารถใหขอมูลแก

ลูกคาตางชาต ิและ พนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส 
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ABSTRACT 

 

This independent study aimed to explore factors affecting the service marketing mix 

factors affecting European and American selection of condominium rentals in business area, 

which are Chang Klan road, Huay Kaew road and Nimmanhaemin road, of Amphoe Mueang 

Chiang Mai. Data collection was compiled from the distribution of questionnaires to 380 people 

who stay in Chiang Mai for over 30 days from 12 condominiums in different areas. The given 

data was, then, analyzed by descriptive statistic composing of frequency, percentage, and mean. 

Based upon the findings, most respondents were married male in the ages of 51 years old 

and above. They attained bachelor’s degrees and had their own businesses, with 50,001 – 75,000 

baht as their average monthly incomes. Their countries of residence were in Europe. They have 

visited Chiang Mai for over 6 times during October - April for long-staying purposes. They spent 

more than 6 months staying in Chiang Mai in each of their visit. The rental prices of their 

condominiums were between 10,001 – 15,000 baht. The sizes of their condominiums were 50 

square meters and smaller. The location of their condominiums was on Huay Kaew road. They 

made the decision on the renting by themselves. They got information about their condominiums 

from agencies.  
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The results of study on factors affecting European and American selection of 

condominium rentals in business area, Amphoe Mueang Chiang Mai revealed that the 

respondents gave priority to all service market mix factors at high level, which are People, 

Process, Place, Product, Physical Evidence and Presentation, Promotion and Price, in sequential 

order. The ten highest rated sub-factors were shown as follow: room with sufficient furniture and 

equipments namely fridge, TV, closet, desk, chairs and trash can, WIFI internet access, accessible 

location, responsiveness of service staffs to give services to customers, knowledgeable service 

staffs, cable TV, accessibility of communicating via website or e-mail, sufficient service staffs, 

ability of service staffs to communicate in English and Courtesy and friendliness of service staffs 
 


