
 

 

 

บทที ่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั

เชียงใหม่  ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากผูพ้กัอาศยัท่ีพกัอาศยัในหอพกัใน
พื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 217 คน โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลน าเสนอเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัอยูใ่นหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ค าถามในส่วนน้ีใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูพ้กัอาศยัในหอพกัในพื้นท่ี
อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ  และ
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในหอพกั  โดยค าถามในส่วนน้ีเป็นค าถามปลายปิดแบบหลายตวัเลือก   และก าหนดให้
แต่ละขอ้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว 
   ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาดรวม  7  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้าน
กระบวนการ  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  โดยค าถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราวดัประเมินค่า  (Rating  Scale)  
แบ่งเป็น  5   ระดบัความส าคญั   คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  
   ส่วนท่ี 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือก
เช่าหอพักในอ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ค  าถามในส่วนน้ีใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลและ
ขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆในการใชบ้ริการ  ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีมีลกัษณะปลายเปิด  
  ส่วนท่ี 4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  จ  าแนกตามเพศ  และรายได ้ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบสอบถาม 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 120 55.3 
หญิง 97 44.7 
รวม 217 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.3 
และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.7 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 24 11.1 

21-30 ปี 169 77.9 
31-40 ปี 21 9.7 
41-50 ปี 2 0.9 
51-60 ปี 1 0.5 
รวม 217 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
77.9  รองลงมา คือ  ต ่ากวา่  20  ปี ร้อยละ 11.1,  และ   31-40 ปี  ร้อยละ 9.7,  41-50 ปี  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 182 83.9 
สมรส 34 15.7 
อ่ืนๆ 1 0.5 
รวม 217 100.0 

  
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  หยา่ร้าง  เป็นตน้ 
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
83.9  รองลงมามีสถานภาพสมรส  ร้อยละ  15.7  และ อ่ืนๆ  ร้อยละ 0.5  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 12 5.5 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 5.5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 53 24.4 
อนุปริญญา 35 16.1 
ปริญญาตรี 99 45.6 
สูงกวา่ปริญญาตรี 6 2.8 

รวม 217 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด  คือ  
ปริญญาตรี  ร้อยละ  45.6  รองลงมา  คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  ร้อยละ  24.4  และ  
ระดบัอนุปริญญา  ร้อยละ  16.1  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 25 11.5 
5,001 - 10,000 บาท 94 43.3 
10,001-15,000 บาท 46 21.2 
15,001-20,000 บาท 24 11.1 
20,001-25,000 บาท 18 8.3 
มากกวา่ 25,001 บาท 10 4.6 

รวม 217 100.0 
  
 จากตารางท่ี  4.5  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน  5,001 - 10,000 
บาท  ร้อยละ 43.3  รองลงมา  คือ  10,001-15,000 บาท  ร้อยละ  21.2  และ  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  
ร้อยละ  11.5  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 33 15.2 
รับราชการ 41 18.9 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 21 9.7 
พนกังานบริษทัเอกชน 83 38.2 
ธุรกิจส่วนตวั 32 14.7 
อ่ืนๆ 7 3.2 

รวม 217 100.0 
 
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  (4)  รับจา้งดูแลผูสู้งอายุ  (2)  และ
รับจา้งทัว่ไป  (1) 
 จากตารางท่ี  4.6  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  
ร้อยละ  38.2  รองลงมามีอาชีพรับราชการ  ร้อยละ  18.9  และนกัเรียน/นกัศึกษา  ร้อยละ  15.2  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัอาศยัใน
หอพกัปัจจุบนั 
 

ระยะเวลาทีพ่กัอาศัย จ านวน ร้อยละ 
0-1 ปี 55 25.3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 77 35.5 
มากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 55 25.3 
มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 18 8.3 
มากกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7 3.2 

มากกวา่ 5 ปี 4 1.8 
รวม 216 99.5 

 
 จากตารางท่ี  4.7  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัในหอพกัปัจจุบนัเป็น
ระยะเวลามากกวา่  1  ปี  แต่ไม่เกิน  2  ปี  ร้อยละ  35.3  รองลงมา  คือ  พกัอาศยัเป็นระยะเวลา  0-1  
ปี  และมากกวา่  2  ปี  แต่ไม่เกิน  3  ปี คิดเป็นร้อยละ  25.3  เท่ากนัทั้งสองช่วงเวลาของการพกัอาศยั 
 
ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการพกัอาศยัในหอพกั
อ่ืนมาก่อนหรือไม่ 
 

เคยพกัทีอ่ืน่ จ านวน ร้อยละ 
เคย 149 68.7 

ไม่เคย 68 31.3 
รวม 217 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยพกัอาศยัในหอพกัอ่ืนมาก่อน
เขา้พกัในหอพกัปัจจุบนั  ร้อยละ  68.7  และไม่เคยพกัอาศยัในหอพกัอ่ืนมาก่อน  ร้อยละ  31.3 
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ตารางที ่4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ียา้ยออกจาก
หอพกัเดิม 
 

เหตุผลที่ย้ายออก จ านวน ร้อยละ 
ใกลท่ี้ท างาน/สถานศึกษา 62 28.6 
หอพกัเก่าราคาสูงกวา่หอพกัปัจจุบนั 26 12.0 
หอพกัปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มดีกวา่ 46 21.2 
ใกลแ้หล่งชุมชน 12 5.5 
อ่ืนๆ 6 2.8 

รวม 152 70.0 
 
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  หมายถึง  ยา้ยตามครอบครัว  (2)  ยา้ยตามเพื่อน  (4)  
  
 จากตารางท่ี  4.9  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยา้ยออกจากหอพกัเดิมดว้ยเหตุผล
หอพกัใหม่ใกลท่ี้ท างาน/สถานศึกษา  ร้อยละ  28.6  รองลงมาคือ  หอพกัปัจจุบนัมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีกวา่  ร้อยละ  21.2  และ  หอพกัเก่ามีราคาสูงกวา่หอพกัปัจจุบนั  ร้อยละ  12.0  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการจ่ายค่าเช่า
ล่วงหนา้ 
 

การจ่ายล่วงหน้า จ านวน ร้อยละ 
ล่วงหนา้ 1 เดือน 173 79.7 
ล่วงหนา้ 2 เดือน 7 3.2 

ไม่มีการจ่ายล่วงหนา้ 32 14.7 
อ่ืนๆ 5 2.3 
รวม 217 100.0 

  
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  จ่ายล่วงหนา้ตั้งแต่  3  เดือนข้ึนไป  (5) 
 จากตารางท่ี  4.10  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  1  เดือน  
ร้อยละ  79.7  รองลงมาคือ  ไม่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  ร้อยละ  14.7  และจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  2  
เดือน  ร้อยละ  3.2  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะค่าเช่ารายเดือน 
 

ค่าเช่าต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1,500 – 2,000 บาท 77 35.5 
2,001 – 2,500 บาท 60 27.6 
2,501 – 3,000 บาท 62 28.6 
3,001 – 3,500 บาท 11 5.1 
3,501 – 4,000 บาท 1 .5 
4,001 บาทข้ึนไป 6 2.8 

รวม 217 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.11  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าเช่าหอพกัรายเดือน  
ในอตัรา  1500 - 2000 บาท  ร้อยละ  35.5  รองลงมาคือ    2501 - 3000 บาท  ร้อยละ  28.6  และ  
2001 - 2500 บาท  ร้อยละ  27.6  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการจ่าย
ค่าเช่ารายเดือน 
 

จ านวนคร้ังในการจ่ายค่าเช่า จ านวน ร้อยละ 
เดือนละ 1 คร้ัง 197 90.8 
เดือนละ 2 คร้ัง 16 7.4 
อ่ืนๆ 3 1.4 

Total 216 99.5 
  
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  หมายถึง  มีการจ่ายค่าเช่าแบบเหมาจ่ายต่อเทอม  (3) 
 จากตารางท่ี  4.12  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าเช่าเดือนละ  1  คร้ัง  
ร้อยละ  90.8  รองลงมา  คือ  จ่ายค่าเช่าเดือนละ  2  คร้ัง  ร้อยละ  7.4  และ  อ่ืนๆ  ร้อยละ  1.4  
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสมาชิกท่ีพกั
อาศยัร่วมกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

จ านวนสมาชิก จ านวน ร้อยละ 
พกัอาศยัเพียงคนเดียว 83 38.2 
2 คน 89 41.0 
3 คน 26 12.0 
มากกวา่ 3 คน 18 8.3 

รวม 216 99.5 
 
 จากตารางท่ี  4.13  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกท่ีพกัอาศยัร่วมกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม  2  คน  ร้อยละ  41.0  รองลงมา  คือ ไม่ไดพ้กัอาศยัร่วมกบัใคร  ร้อยละ  38.2  
และมีสมาชิกพกัอาศยั  3  คน  ร้อยละ  12.0  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความสัมพนัธ์ของผูพ้กั
อาศยัร่วม 
 

ความสัมพนัธ์ จ านวน ร้อยละ 
พอ่แม่  พี่นอ้ง  ญาติ 30 13.9 
เพื่อน 37 17.1 
คู่สมรส  แฟน 66 30.1 
ไม่ไดพ้กัอาศยัร่วมกบัใคร 83 38.4 

รวม 216 99.5 
 
 จากตารางท่ี  4.14  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดพ้กัอาศยัร่วมกบัใคร  ร้อย
ละ  38.4  รองลงมา  คือ  พกัอาศยัร่วมกบัคู่สมรสหรือแฟน  ร้อยละ  30.1  และ  เพื่อน  ร้อยละ  17.1  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะหอ้งท่ีพกัอาศยั 
 

ลกัษณะห้องพกั จ านวน ร้อยละ 
1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งครัว 1 หอ้งนัง่เล่น 28 12.9 
1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งครัว  52 24.0 
1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า  120 55.3 
1 หอ้งนอน  1 0.5 
อ่ืนๆ 16 7.4 

รวม 217 100.0 
  
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  มีห้องนอนมากกวา่  1  หอ้งนอน  (6)  หรือเป็นห้องเช่าภายใน
บา้นพกัของเจา้ของ  (10) 
  
 จากตารางท่ี  4.15  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัในหอ้งพกัแบบ 1 
หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า  ร้อยละ  55.3  รองลงมา  คือ  หอ้งพกัแบบ  1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า  1  หอ้งครัว  
ร้อยละ  24.0  และ  หอ้งพกัแบบ  1 หอ้งนอน 1 หอ้งน ้า 1 หอ้งครัว 1 หอ้งนัง่เล่น  ร้อยละ  12.9  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะสุขภณัฑภ์ายใน
หอ้งพกั 
 

ลกัษณะสุขภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
โถชกัโครก  อ่างลา้งหนา้  เคร่ืองท าน ้าอุ่น 141 65.0 
โถนัง่ยอง  อ่างลา้งหนา้  เคร่ืองท าน ้าอุ่น 38 17.5 
โถชกัโครก  อ่างลา้งหนา้ 24 11.1 
โถนัง่ยอง  อ่างลา้งหนา้ 12 5.5 
อ่ืนๆ 2 0.9 

รวม 217 100.0 
 
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  มีโถชกัโครก  แต่ไม่มีอ่างลา้งหนา้  (1)  โถนัง่ยองแต่ไม่มีอ่าง
ลา้งหนา้  (1)     
  
 จากตารางท่ี  4.16  พบวา่ลกัษณะสุขภณัฑภ์ายในหอ้งพกัของ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบดว้ย  โถชกัโครก  อ่างลา้งหนา้  เคร่ืองท าน ้ าอุ่น  ร้อยละ  65.0  รองลงมา  คือ  โถนัง่
ยอง  อ่างลา้งหนา้  เคร่ืองท าน ้าอุ่น  ร้อยละ  17.5  และ  โถชกัโครก  อ่างลา้งหนา้  ร้อยละ  11.1  
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการช าระค่าไฟ 
 

ลกัษณะการช าระค่าไฟ จ านวน ร้อยละ 

คิดตามมิเตอร์ไฟฟ้า 89 41.0 
คิดตามอตัราท่ีหอพกัก าหนด 127 58.5 

รวม 216 99.5 
 
 จากตารางท่ี  4.17  พบวา่ลกัษณะการช าระค่าไฟของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
การช าระตามอตัราท่ีหอพกัก าหนด  ร้อยละ  58.5  รองลงมา  คือ  คิดตามมิเตอร์ไฟฟ้า  ร้อยละ  41.0  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการช าระค่า
น ้าประปา 
 

ลกัษณะการช าระค่าน า้ประปา จ านวน ร้อยละ 
คิดตามมิเตอร์น ้าประปา 63 29.0 
คิดตามอตัราท่ีหอพกัก าหนด 94 43.3 
เหมาจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายหวั 52 24.0 
อ่ืนๆ 8 3.7 

รวม 217 100.0 
 
 หมายเหตุ  อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  คิดรวมกบัค่าเช่ารายเดือน  (8) 
  
 จากตารางท่ี  4.18  พบวา่ลกัษณะการช าระค่าน ้าประปาของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นการช าระตามอตัราท่ีหอพกัก าหนด  ร้อยละ  43.3  รองลงมา  คือ  คิดตามมิเตอร์น ้าประปา
ร้อยละ  29.0  และเหมาจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายหวั  ร้อยละ  24.0   ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใหบ้ริการอินเทอร์
เนทในหอพกั 
 

บริการอนิเทอร์เนท จ านวน ร้อยละ 
มี 173 79.7 

ไม่มี 44 20.3 
รวม 217 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.19  พบวา่ส่วนใหญ่มีการใหบ้ริการอินเทอร์เนทในหอพกั  ร้อยละ  79.7  
และไม่มีการใหบ้ริการอินเทอร์เนทในหอพกั  ร้อยละ  20.3  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.20  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใหบ้ริการโทรศพัท์
ในหอ้งพกั 
  

โทรศัพท์ในห้องพกั จ านวน ร้อยละ 
มี 149 68.7 

ไม่มี 68 31.3 
รวม 217 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.20  พบวา่ส่วนใหญ่มีการใหบ้ริการโทรศพัทใ์นหอ้งพกั  ร้อยละ  68.7  
และไม่มีการใหบ้ริการโทรศพัทใ์นหอ้งพกั  ร้อยละ  31.3  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใหบ้ริการเคเบิ้ลทีวี
ในหอ้งพกั 
 

เคเบิล้ทวีี จ านวน ร้อยละ 
มี 180 82.9 

ไม่มี 37 17.1 
รวม 217 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.21  พบวา่ส่วนใหญ่มีการใหบ้ริการเคเบิ้ลทีวใีนหอ้งพกั  ร้อยละ  82.9  
และไม่มีการใหบ้ริการเคเบิ้ลทีวใีนหอ้งพกั  ร้อยละ  17.1  ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตารางที ่ 4.22  แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่   
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้ าครบถว้น
และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

1 13 54 87 62 3.90 มาก 

0.5% 6.0% 24.9% 40.1% 28.6% 

เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั 
1 7 65 89 55 3.88 มาก 

0.5% 3.2% 30.0% 41.0% 25.3% 

ขนาดหอ้งพกั 
2 8 70 90 46 3.79 มาก 

0.9% 3.7% 32.3% 41.5% 21.2% 

ความสะอาดและความคงทนของหอพกั 
0 14 74 91 38 3.71 มาก 

0% 6.5% 34.1% 41.9% 17.5% 

มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั 
1 27 80 64 45 3.58 มาก 

0.5% 12.4% 36.9% 29.5% 20.7% 

มีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นภายในหอ้งน ้ า 
2 18 93 64 40 3.56 มาก 

0.9% 8.3% 42.9% 29.5% 18.4% 

มีพดัลมภายในหอ้งพกั 
3 25 78 71 40 3.55 มาก 

1.4% 11.5% 35.9% 32.7% 18.4% 

บริการอินเทอร์เน็ตภายในหอ้งพกั 
12 26 59 73 47 3.54 มาก 

5.5% 12.0% 27.2% 33.6% 21.7% 

บริการเคเบิลทีวภีายในหอ้งพกั 
11 15 85 79 27 3.44 ปานกลาง 

5.1% 6.9% 39.2% 36.4% 12.4% 

การออกแบบและความสวยงามของ
หอพกั 

6 19 94 77 21 3.41 ปานกลาง 

2.8% 8.8% 43.3% 35.5% 9.7% 

บริการซกัรีดหรือเคร่ืองซกัผา้หยอด
เหรียญภายในหอพกั 

11 31 108 55 12 3.12 ปานกลาง 

5.1% 14.3% 49.8% 25.3% 5.5% 

ภาพพจน์และช่ือเสียงหอพกั 
12 24 120 51 10 3.11 ปานกลาง 

5.5% 11.1% 55.3% 23.5% 4.6% 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ)  แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่   
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

บริการอินเทอร์เนทแบบไร้สาย
บริเวณหอ้งโถง 

23 46 72 51 25 3.04 ปานกลาง 
10.6% 21.2% 33.2% 23.5% 11.5% 

ช่วงเวลาเปิดใหบ้ริการของ 
เคาร์เตอร์ 

30 39 83 49 16 2.92 ปานกลาง 
13.8% 18.0% 38.2% 22.6% 7.4% 

บริการโทรศพัทภ์ายในหอ้งพกั 
23 39 104 38 13 2.90 ปานกลาง 

10.6% 18.0% 47.9% 17.5% 6.0% 

มีเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั 
32 39 82 46 18 2.90 ปานกลาง 

14.7% 18.0% 37.8% 21.2% 8.3% 

ร้านอาหารภายในหอพกั 
18 48 111 32 8 2.83 ปานกลาง 

8.3% 22.1% 51.2% 14.7% 3.7% 

ร้านขายของช าภายในหอพกั 
25 45 107 31 7 2.77 ปานกลาง 

11.5% 20.7% 49.3% 14.3% 3.2% 

บริการหนงัสือพิมพ ์
38 46 79 38 16 2.76 ปานกลาง 

17.5% 21.2% 36.4% 17.5% 7.4% 
ค่าเฉล่ียรวม 3.30 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.22  พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอ
ฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30  ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ในเร่ืองเคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในห้องน ้าครบถว้น
และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
3.88  ขนาดหอ้งพกั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3.79  ความสะอาดและความคงทนของหอพกั  ค่าเฉล่ีย 3.71  มีท่ี
จอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั  ค่าเฉล่ีย 3.58   มีเคร่ืองท าน ้าอุ่นภายในหอ้งน ้า  ค่าเฉล่ีย 3.56  มีพดั
ลมภายในหอ้งพกั  ค่าเฉล่ีย 3.55  บริการอินเทอร์เน็ทภายในหอ้งพกั  ค่าเฉล่ีย 3.54  
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  คือ  มีบริการเคเบิลทีวี
ภายในห้องพกั  ค่าเฉล่ีย  3.44  การออกแบบและความสวยงามของหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.41  มีบริการ
ซกัรีดหรือเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญภายในหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.12  ภาพพจน์และช่ือเสียงของหอพกั  
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ค่าเฉล่ีย  3.11  บริการอินเทอร์เน็ทแบบไร้สายบริเวณห้องโถง  ค่าเฉล่ีย  3.04  ช่วงเวลาเปิด
ให้บริการของเคาร์เตอร์  ค่าเฉล่ีย  2.92  บริการโทรศพัทภ์ายในห้องพกัและมีเคร่ืองปรับอากาศ
ภายในห้องพกั  ค่าเฉล่ีย  2.90  มีร้านอาหารภายในหอพกั  ค่าเฉล่ีย  2.83  มีร้านขายของช าภายใน
หอพกั  ค่าเฉล่ีย  2.77  และมีบริการหนงัสือพิมพ ์ ค่าเฉล่ีย  2.92 
 
ตารางที ่ 4.23    แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัด้านราคา 
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

ค่าน ้ า ค่าไฟ 2 9 82 85 39 3.69 มาก 
0.9% 4.1% 37.8% 39.2% 18.0% 

ค่าเช่ารายเดือน 10 9 84 55 59 3.66 มาก 
4.6% 4.1% 38.7% 25.3% 27.2%     

ค่าเช่าล่วงหนา้ 5 12 94 71 35 3.55 มาก 
2.3% 5.5% 43.3% 32.7% 16.1%     

ค่าประกนัความเสียหาย 1 17 96 74 29 3.52 มาก 
0.5% 7.8% 44.2% 34.1% 13.4% 

วธีิการช าระเงิน 
0 23 93 73 28 3.49 ปานกลาง 

0.0% 10.6% 42.9% 33.6% 12.9% 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
3 31 82 68 33 3.45 ปานกลาง 

1.4% 14.3% 37.8% 31.3% 15.2% 

ค่าบริการท าความสะอาด 
5 27 103 59 23 3.31 ปานกลาง 

2.3% 12.4% 47.5% 27.2% 10.6% 

ค่าโทรศพัท ์
9 34 98 56 20 3.20 ปานกลาง 

4.1% 15.7% 45.2% 25.8% 9.2% 
ค่าเฉล่ียรวม 3.48 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.23  พบวา่ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48  ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากในเร่ืองค่าน ้า  ค่าไฟ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.69  
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ค่าเช่ารายเดือน  ค่าเฉล่ีย  3.66  ค่าเช่าล่วงหนา้  ค่าเฉล่ีย  3.55  ค่าประกนัความเสียหาย  ค่าเฉล่ีย  
3.52   
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัย่อยในระดบัปานกลาง  คือ  วิธีการช าระ
เงิน  ค่าเฉล่ีย  3.49  ค่าบริการอินเทอร์เน็ท  ค่าเฉล่ีย  3.45  ค่าบริการท าความสะอาด  ค่าเฉล่ีย  3.31  
และค่าโทรศพัท ์ ค่าเฉล่ีย  3.20 
 
ตารางที ่ 4.24    แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยู ่
ใกลแ้หล่งชุมชนใกลต้ลาด 

1 10 46 88 72 4.01 มาก 

0.5% 4.6% 21.2% 40.6% 33.2% 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกล ้
สถานศึกษาหรือท่ีท างาน 

2 11 62 68 74 3.93 มาก 

0.9% 5.1% 28.6% 31.3% 34.1% 

ท่ีจอดรถของหอพกัมี 
ความปลอดภยั 

0 11 71 75 60 3.85 มาก 

0.0% 5.1% 32.7% 34.6% 27.6% 

สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกั 
0 13 64 86 54 3.83 มาก 

0.0% 6.0% 29.5% 39.6% 24.9% 

ท่ีจอดรถของหอพกั 
เพียงพอ 

2 17 89 57 52 3.65 มาก 

0.9% 7.8% 41.1% 26.3% 24.0% 

ถนนผา่นหอพกักวา้งรถ 
สามารถผา่นไดส้ะดวก 

2 13 100 59 43 3.59 มาก 

0.9% 6.0% 46.1% 27.2% 19.8% 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัมีรถ 
สาธารณะผา่นไดส้ะดวก 

12 17 85 67 36 3.45 ปานกลาง 

5.5% 7.8% 39.2% 30.9% 16.6% 

ค่าเฉล่ียรวม 3.76 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.24  พบว่าปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอ
ฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76   ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยในระดบัมาก  ในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนหรือใกลต้ลาด  ค่าเฉล่ีย  4.01  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ีท างาน  ค่าเฉล่ีย  
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3.93  ท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั  ค่าเฉล่ีย  3.85  สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกั  ค่าเฉล่ีย  
3.83  ท่ีจอดรถของหอพกัเพียงพอ  ค่าเฉล่ีย  3.65  และถนนผ่านหอพกักวา้งรถสามารถผ่านได้
สะดวก  ค่าเฉล่ีย  3.59 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  คือ  ท าเลท่ีตั้งของ
หอพกัมีรถสาธารณะผา่นไดส้ะดวก  ค่าเฉล่ีย  3.45 
 
ตารางที ่ 4.25    แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

การแจง้ข่าวสารท่ีเป็น 
ประโยชน์เช่นประกาศ 

13 59 80 53 12 2.96 ปานกลาง 

6.0% 27.2% 36.9% 24.4% 5.5% 

การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
ระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั 

18 41 107 45 6 2.91 ปานกลาง 

8.3% 118.9% 49.3% 20.7% 2.8% 

รูปแบบของการมอบ
ส่วนลด 
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ 

18 55 73 65 6 2.82 ปานกลาง 

8.3% 25.3% 33.6% 30.0% 2.8% 

ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 18 59 102 30 8 2.77 ปานกลาง 
8.3% 27.2% 47.0% 13.8% 3.7% 

แผน่พบัโฆษณาหอพกั 20 78 82 36 1 2.72 ปานกลาง 
9.2% 35.9% 37.8% 16.6% 0.5% 

การจดัท าเวบ็ไซดท่ี์ให้
ขอ้มูล 
ครบถว้นและเป็นประโยชน ์

30 46 106 29 6 2.70 ปานกลาง 

13.8% 21.2% 48.8% 13.4% 2.8% 

ค่าเฉล่ียรวม 2.81 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.25  พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือก
หอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  2.81   ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปานกลางในทุกปัจจยัย่อย  โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  เช่น  ติดประกาศ  ค่าเฉล่ีย  2.96  รองลงมาคือ  
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั  ค่าเฉล่ีย  2.91  รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  ค่าเฉล่ีย  2.82  ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั  ค่าเฉล่ีย  2.77  แผน่พบั
โฆษณาหอพกั  ค่าเฉล่ีย  2.72  และการจดัท าเวบ็ไซดใ์หข้อ้มูลหอพกัครบถว้น  ค่าเฉล่ีย  2.70 
 
ตารางที ่ 4.26    แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
น่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความ
ซ่ือสตัย ์

2 9 88 60 58 3.75 มาก 

0.9% 4.1% 40.6% 27.6% 26.7% 

ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือ
ผูดู้แลหอพกั 

1 5 106 57 48 3.67 มาก 

0.5% 2.3% 48.8% 26.3% 22.1% 

เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้
แจ่มใสเป็นกนัเอง 

0 7 103 63 44 3.66 มาก 

0.0% 3.2% 47.5% 29.0% 20.3% 

พนกังานเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการและ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

1 14 99 59 44 3.60 มาก 

0.5% 6.5% 45.6% 27.2% 20.3% 

ความเอาใจใส่ของพนกังานท า
ความสะอาด 

0 8.0 110.0 61.0 38.0 3.59 มาก 

0.0% 3.7% 50.7% 28.1% 17.5% 

ความน่าเช่ือถือของเจา้ของหรือ
ผูดู้แลหอพกั 

1 14 98 69 35 3.57 มาก 

0.5% 6.5% 45.2% 31.8% 16.1% 

พนกังานหอพกัสามารถใหบ้ริการ
และขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
รวดเร็ว 

1 16 96 69 35 3.56 มาก 

0.5% 7.4% 44.2% 31.8% 16.1% 

ค่าเฉล่ียรวม 3.63 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.26  พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอ
ฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.63   ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยในระดบัมากในทุกปัจจยัย่อย  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัมีความน่าเช่ือถือ  ไวว้างใจได ้และมีความซ่ือสัตย ์ ค่าเฉล่ีย  
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3.75  รองลงมาคือ  ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.67  เจา้ของหรือผูดู้แล
หอพกัยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง  ค่าเฉล่ีย  3.66  พนกังานเตม็ใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆ  ค่าเฉล่ีย  3.60  ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด  ค่าเฉล่ีย  3.59  ความน่าเช่ือถือ
ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.57  และพนกังานของหอพกัสามารถให้บริการและขอ้มูล
ต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  ค่าเฉล่ีย  3.56 
 
ตารางที ่ 4.27    แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ 
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

ระบบการรักษาความปลอดภยั
ของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ด
กลอ้งวงจรปิด 

1 14 57 72 73 3.93 มาก 

0.5% 6.5% 26.3% 33.2% 33.6% 

ระบบสาธารณูปโภคของ
หอพกัเช่นน ้ าไฟ 

0 4 76 87 50 3.84 มาก 

0.0% 1.8% 35.0% 40.1% 23.0% 

ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผู ้
พกัอาศยัมีปัญหา 

0 5.0 92.0 86.0 34.0 3.69 มาก 

0.0% 2.3% 42.4% 39.6% 15.7% 

ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/
ทางออกฉุกเฉิน 

2 6 90 86 33 3.65 มาก 

0.9% 2.8% 41.5% 39.6% 15.2% 

ขั้นตอนในการติดต่อสะดวก 
และรวดเร็ว 

0 19 85 88 25 3.55 มาก 

0.0% 8.8% 39.2% 40.6% 11.5% 

การรับฟังปัญหาและขอ้
ร้องเรียน 
จากผูพ้กัอาศยั 

5.0 16.0 102.0 67.0 27.0 3.44 ปานกลาง 

2.3% 7.4% 47.0% 30.9% 12.4% 

ระบบการออกใบแจง้หน้ี 
6 17 98 80 16 3.38 ปานกลาง 

2.8% 7.8% 45.2% 36.9% 7.4% 

ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสาร 
ของพนกังานมีความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง 

1 29 100 70 17 3.34 ปานกลาง 

0.5% 
13.4
% 

46.1% 32.3% 7.8% 

ค่าเฉล่ียรวม 3.60 มาก 
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 จากตารางท่ี  4.27  พบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัใน
อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60   
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากคือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของ
หอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.93  ระบบสาธารณูปโภค  ค่าเฉล่ีย  3.84  ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยั
มีปัญหา  ค่าเฉล่ีย  3.69  ระบบป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉิน  ค่าเฉล่ีย  3.65  ขั้นตอนในการติดต่อ
สะดวกและรวดเร็ว  ค่าเฉล่ีย  3.55   
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  คือ  การรับฟังปัญหา
และขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยั  ค่าเฉล่ีย  3.44  ระบบการออกใบแจง้หน้ี  ค่าเฉล่ีย  3.38  และระบบ
การรับฝากขอ้มูลข่าวสารของพนกังานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง  ค่าเฉล่ีย  3.34 
 
ตารางที ่ 4.28    แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ แปลผล 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนของหอพกั 

3 6 93 79 36 3.64 มาก 

1.4% 2.8% 42.9% 36.4% 16.6% 

การออกแบบและความสวยงาม
ของอาคารหอพกั 

2 5 97 80 33 3.63 มาก 

0.9% 2.3% 44.7% 36.9% 15.2% 

สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมี
ความสะอาดและสวยงาม 

2 16 78 96 25 3.58 มาก 

0.9% 7.4% 35.9% 44.2% 11.5% 

การจดัพ้ืนท่ีบริเวณหอพกัให้
เป็นสดัส่วน 

2 9 96 83 27 3.57 มาก 

0.9% 4.1% 44.2% 38.2% 12.4% 

การออกแบบตกแต่งพ้ืนท่ี
บริเวณหอพกั 

5 17 120 56 19 3.31 ปานกลาง 

2.3% 7.8% 55.3% 25.8% 8.8% 

ป้ายหอพกัมีความโดดเด่น
สงัเกตเห็นง่าย 

5 25 103 70 14 3.29 ปานกลาง 

2.3% 11.5% 47.5% 32.3% 6.5% 

ค่าเฉล่ียรวม 3.50 มาก 
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 จากตารางท่ี  4.28  พบว่าปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือก
หอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเฉล่ียมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.50  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัย่อยในระดบัมากคือ  ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.64  การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.63  
สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  ค่าเฉล่ีย  3.58  การจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกั
ใหเ้ป็นสัดส่วน  ค่าเฉล่ีย  3.57   
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  คือ  การออกแบบ
ตกแต่งพื้นท่ีบริเวณหอพกั  ค่าเฉล่ีย  3.31  และป้ายหอพกัมีความโดดเด่น  สังเกตเห็นง่าย  ค่าเฉล่ีย  
3.29 
 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่าหอพกัใน
อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 จากแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไวด้งัน้ี 

1.  ควรใหใ้นหอ้งพกัมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก  เช่น  ทีวี  ตูเ้ยน็  ฯลฯ  ไวบ้ริการ  (2  
ราย) 

2. ปัญหาดา้นการส่งเสียงดงัรบกวนของผูเ้ช่าหอพกัรายอ่ืน  (1  ราย) 
3. ควรมีการจดัท าระบบก าจดักล่ินและระบบการระบายน ้าท่ีดีภายในหอพกั  (1  ราย) 
4. ควรจดัพื้นท่ีส าหรับด่ืมสุราและท่ีสูบบุหร่ีให้อยูไ่กลๆจากหอพกั  เพื่อป้องกนัเสียงดงั

รบกวนผูเ้ช่าพกัในหอพกั  (1  ราย) 
5. หอพกัมีท่ีจอดรถในร่มนอ้ย  ควรจดัท าท่ีจอดรถในร่มเพิ่มเติม  (1  ราย) 
6. ระบบน ้าประปามีแรงดนันอ้ย  ท าใหใ้นชั้นสูงๆน ้าไหลนอ้ยและชา้  (1  ราย) 
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ส่วนที ่4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกตามเพศ 
และรายได ้ 

4.1  ปัจจัยทีม่ีผลต่อผู้เช่าในการเลอืกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่  จ าแนก
ตามเพศ 
ตารางที่  4.29  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ภาพพจน์และช่ือเสียงหอพกั 2.90 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การออกแบบและความสวยงามของหอพกั 3.20 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) 

ความสะอาดและความคงทนของหอพกั 3.53 3.93 

(มาก) (มาก) 

ร้านอาหารภายในหอพกั 2.86 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ร้านขายของช าภายในหอพกั 2.88 2.63 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บริการซกัรีดหรือเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญภายในหอพกั 3.10 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั 3.72 4.07 

(มาก) (มาก) 

ขนาดหอ้งพกั 3.66 3.95 

(มาก) (มาก) 

เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้ าครบถว้นและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 3.68 4.18 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่  4.29  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามเพศ  (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นภายในหอ้งน ้ า 3.36 3.81 

(ปานกลาง) (มาก) 

บริการโทรศพัทภ์ายในหอ้งพกั 2.87 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บริการเคเบิลทีวภีายในหอ้งพกั 3.28 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) 

บริการอินเทอร์เน็ตภายในหอ้งพกั 3.33 3.79 

(ปานกลาง) (มาก) 

บริการอินเทอร์เน็ทแบบไร้สายบริเวณหอ้งโถง 2.90 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั 2.81 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีพดัลมภายในหอ้งพกั 3.35 3.80 

(ปานกลาง) (มาก) 

มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั 3.35 3.86 

(ปานกลาง) (มาก) 

บริการหนงัสือพิมพ ์ 2.96 2.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ช่วงเวลาเปิดใหบ้ริการของเคาร์เตอร์ 2.82 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.18 3.44 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี  4.29  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัปานกลาง 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั  (ค่าเฉล่ีย 3.72)  รองลงมาคือ  เคร่ืองสุขภณัฑ์
ภายในหอ้งน ้าครบถว้นและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  (ค่าเฉล่ีย  3.68)  และขนาดหอ้งพกั  (ค่าเฉล่ีย  
3.66) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้าครบถว้นและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  (ค่าเฉล่ีย  4.18)  รองลงมา
คือ  เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั  (ค่าเฉล่ีย  4.07)  และขนาดหอ้งพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.95) 
 
ตารางที่  4.30  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเช่ารายเดือน 3.44 3.94 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเช่าล่วงหนา้ 3.43 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าประกนัความเสียหาย 3.33 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าน ้ า ค่าไฟ 3.54 3.88 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่  4.30  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามเพศ  (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าโทรศพัท ์ 3.22 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 3.32 3.61 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าบริการท าความสะอาด 3.18 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

วธีิการช าระเงิน 3.35 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.35 3.65 

(แปลผล) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.30  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา

โดยรวมในระดบัปานกลาง  และผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา
โดยรวมในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ค่าน ้า  ค่าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.54)  รองลงมาคือ  ค่าเช่ารายเดือน  (ค่าเฉล่ีย  3.44)  
และค่าเช่าล่วงหนา้  (ค่าเฉล่ีย  3.43) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  ค่าเช่ารายเดือน  (ค่าเฉล่ีย  3.94)  รองลงมาคือ  ค่าน ้ า  ค่าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.88)  และค่าประกนั
ความเสียหาย  (ค่าเฉล่ีย  3.76) 
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ตารางที่  4.31  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจ าแนกตามเพศ  
   

ปัจจยัด้านสถานที ่

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกล ้
สถานศึกษาหรือท่ีท างาน 

3.69 4.22 

(มาก) (มาก) 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยู ่
ใกลแ้หล่งชุมชนใกลต้ลาด 

3.80 4.28 

(มาก) (มาก) 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัมีรถ 
สาธารณะผา่นไดส้ะดวก 

3.44 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ถนนผา่นหอพกักวา้งรถ 
สามารถผา่นไดส้ะดวก 

3.56 3.63 

(มาก) (มาก) 

ท่ีจอดรถของหอพกั 
เพียงพอ 

3.53 3.78 

(มาก) (มาก) 

ท่ีจอดรถของหอพกัมี 
ความปลอดภยั 

3.67 4.07 

(มาก) (มาก) 

สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกั 3.64 4.07 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.62 3.93 

(แปลผล) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.31  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญั

ต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีโดยรวมในระดบัมาก 
ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนหรือใกลต้ลาด  (ค่าเฉล่ีย  3.80)  
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รองลงมาคือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ีท างาน  (ค่าเฉล่ีย  3.69)  และท่ีจอดรถของ
หอพกัมีความปลอดภยั  (ค่าเฉล่ีย  3.67) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนหรือใกลต้ลาด  (ค่าเฉล่ีย  4.28)  รองลงมาคือ  ท าเลท่ีตั้ง
ของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ีท างาน  (ค่าเฉล่ีย  4.22)  ท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกัท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  4.07) 
 
ตารางที่  4.32  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามเพศ  
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 2.78 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

แผน่พบัโฆษณาหอพกั 2.82 2.61 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

รูปแบบของการมอบส่วนลด 
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ 

2.77 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจง้ข่าวสารท่ีเป็น 
ประโยชน์เช่นประกาศ 

2.92 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การจดัท าเวบ็ไซดท่ี์ใหข้อ้มูล 
ครบถว้นและเป็นประโยชน ์

2.62 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
ระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั 

2.86 2.97 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 2.79 2.88 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี  4.32  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัปานกลาง 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  (ค่าเฉล่ีย  2.92)  รองลงมาคือ  การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั  (ค่าเฉล่ีย  2.86)  และแผ่นพบัโฆษณา  (ค่าเฉล่ีย  
2.82) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  รูปแบบการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  (ค่าเฉล่ีย  3.14)  รองลงมาคือ  การแจง้ข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์  (ค่าเฉล่ีย  3.02)  และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั 
(ค่าเฉล่ีย  2.97) 
 
ตารางที่  4.33  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรจ าแนกตามเพศ  
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความน่าเช่ือถือของเจา้ของ 
หรือผูดู้แลหอพกั 

3.32 3.88 

(ปานกลาง) (มาก) 

เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั 
ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง 

3.41 3.98 

(ปานกลาง) (มาก) 

ความเอาใจใส่ของเจา้ของ 
หรือผูดู้แลหอพกั 

3.38 4.04 

(ปานกลาง) (มาก) 

พนกังานหอพกัสามารถใหบ้ริการและ 
ขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

3.33 3.85 

(ปานกลาง) (มาก) 

พนกังานเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการและ 
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

3.30 3.98 

(ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่  4.33  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรจ าแนกตามเพศ  (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความเอาใจใส่ของพนกังาน 
ท าความสะอาด 

3.35 3.90 

(ปานกลาง) (มาก) 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือ 
ไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสตัย ์

3.45 4.12 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.36 3.96 

(แปลผล) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.33  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น

บุคลากรโดยรวมในระดบัปานกลาง  และผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
บุคลากรโดยรวมในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสัตย ์ 
(ค่าเฉล่ีย  3.45)  รองลงมาคือ  เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง  (ค่าเฉล่ีย  3.41)  
และความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.38) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยน่าเช่ือถือไวว้างใจได้และมีความซ่ือสัตย์  (ค่าเฉล่ีย  4.12)  
รองลงมาคือ  ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  4.04)  เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั
ยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นกันเองและพนักงานเต็มใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  3.98) 
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ตารางที่  4.34  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการจ าแนกตามเพศ  
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ขั้นตอนในการติดต่อสะดวก 
และรวดเร็ว 

3.27 3.90 

(ปานกลาง) (มาก) 

ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ดกลอ้งวงจรปิด 
3.74 4.16 

(มาก) (มาก) 

ระบบการออกใบแจง้หน้ี 
3.14 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) 

ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสาร 
ของพนกังานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

3.05 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) 

ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉิน 
3.50 3.85 

(มาก) (มาก) 

การรับฟังปัญหาและขอ้ร้องเรียน 
จากผูพ้กัอาศยั 

3.29 3.62 

(ปานกลาง) (มาก) 

ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยั 
มีปัญหา 

3.48 3.94 

(ปานกลาง) (มาก) 

ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้ าไฟ 
3.66 4.07 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.39 3.86 

(แปลผล) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.34  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น

กระบวนการโดยรวมในระดบัปานกลาง  และผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นกระบวนการโดยรวมในระดบัมาก 
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ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ดกลอ้งวงจรปิด
(ค่าเฉล่ีย  3.74)  รองลงมาคือ  ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้ าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.66)  และ
ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉิน  (ค่าเฉล่ีย  3.50) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ดกล้องวงจรปิด  (ค่าเฉล่ีย  4.16)  
รองลงมาคือ  ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้ าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  4.07)  และความรวดเร็วในการ
แกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา (ค่าเฉล่ีย  3.94) 
 
ตารางที่  4.35  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามเพศ  

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญิง 

n  =  120 n  =  97 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั 3.60 3.67 

(มาก) (มาก) 

ป้ายหอพกัมีความโดดเด่นสงัเกตเห็นง่าย 3.18 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม 3.39 3.81 

(ปานกลาง) (มาก) 

การออกแบบตกแต่งพ้ืนท่ีบริเวณหอพกั 3.16 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) 

การจดัพ้ืนท่ีบริเวณหอพกัใหเ้ป็นสดัส่วน 3.35 3.85 

(ปานกลาง) (มาก) 

ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั 3.48 3.84 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.36 3.68 

(แปลผล) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี  4.35  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัปานกลาง  และผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.60)  
รองลงมาคือ  ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.48)  และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหอพีกมีความสะอาดและสวยงาม  (ค่าเฉล่ีย  3.39) 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ  การจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัให้เป็นสัดส่วน  (ค่าเฉล่ีย  3.85)  รองลงมาคือ  ความสวา่งของไฟฟ้า
บริเวณถนนของหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.84)  และสภาพแวดล้อมภายนอกหอพีกมีความสะอาดและ
สวยงาม  (ค่าเฉล่ีย  3.81) 
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4.2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อผู้เช่าในการเลอืกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่  จ าแนก
ตามรายได้ 
 
ตารางที่  4.36  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามรายได ้
  

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ภาพพจน์และช่ือเสียงหอพกั 2.80 3.01 3.13 3.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การออกแบบและความสวยงามของ
หอพกั 

3.64 3.10 3.43 3.83 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ความสะอาดและความคงทนของ
หอพกั 

3.80 3.48 3.72 4.10 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ร้านอาหารภายในหอพกั 3.20 2.68 2.74 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ร้านขายของช าภายในหอพกั 3.20 2.69 2.61 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บริการซกัรีดหรือเคร่ืองซกัผา้หยอด
เหรียญภายในหอพกั 

3.36 3.09 2.85 3.30 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 
 
 
 



 
51 

 

ตารางที่  4.36  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามรายได ้ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 
15,000 บาท 

มากกวา่ 
15,000 บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั 3.92 3.72 3.72 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ขนาดหอ้งพกั 3.76 3.80 3.67 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้ าครบถว้น
และอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

3.72 3.79 3.80 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นภายในหอ้งน ้ า 3.40 3.24 3.59 4.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

บริการโทรศพัทภ์ายในหอ้งพกั 3.00 2.89 3.09 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

บริการเคเบิลทีวภีายในหอ้งพกั 3.44 3.22 3.41 3.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

บริการอินเทอร์เน็ตภายในหอ้งพกั 3.28 3.14 3.70 4.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่  4.36  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์จ าแนกตามรายได ้ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

บริการอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย
บริเวณหอ้งโถง 

2.72 2.80 3.35 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั 2.12 2.82 2.89 3.48 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

มีพดัลมภายในหอ้งพกั 3.52 3.47 3.59 3.58 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั 2.92 3.53 3.48 4.02 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

บริการหนงัสือพิมพ ์ 2.84 2.79 2.87 2.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ช่วงเวลาเปิดใหบ้ริการของเคาร์
เตอร์ 

2.48 3.02 2.70 3.09 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.22 3.17 3.28 3.56 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.36  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000  บาท  5,001  -  

10,000  บาท  10,001  -  15,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมในระดบัปาน
กลาง  และกลุ่มผูมี้รายไดม้ากกว่า  15,000  บาทข้ึนไป  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
โดยรวมในระดบัมาก 
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ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.92)  รองลงมา
คือ  ความสะอาดและความคงทนของหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.80)  และขนาดหอ้งพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.76) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ขนาดห้องพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.80)  รองลงมาคือ  เคร่ืองสุขภณัฑ์ภายใน
ห้องน ้ าครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  (ค่าเฉล่ีย  3.79)  และเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั  
(ค่าเฉล่ีย  3.53) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในห้องน ้าครบถว้นและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  
(ค่าเฉล่ีย  3.80)  รองลงมาคือ  ความสะอาดและความคงทนของหอพกัและเฟอร์นิเจอร์ภายใน
หอ้งพกัท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั    (ค่าเฉล่ีย  3.72)     
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในห้องน ้าครบถว้นและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  
(ค่าเฉล่ีย  4.25)  รองลงมาคือ  เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั  (ค่าเฉล่ีย  4.23)  บริการอินเทอร์เน็ท
ภายในหอ้งพกั  (ค่าเฉล่ีย  4.17) 
    
ตารางที่  4.37  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามรายได ้ 
 

ปัจจยัด้านราคา 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเช่ารายเดือน 3.60 3.49 3.80 3.85 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเช่าล่วงหนา้ 4.00 3.35 3.65 3.60 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่  4.37  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามรายได ้ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านราคา 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าประกนัความเสียหาย 3.84 3.38 3.65 3.52 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าน ้ า ค่าไฟ 3.92 3.60 3.57 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าโทรศพัท ์ 3.44 3.30 3.22 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 3.56 3.26 3.43 3.67 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าบริการท าความสะอาด 3.40 3.26 3.30 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

วธีิการช าระเงิน 3.56 3.49 3.46 3.52 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.67 3.39 3.51 3.53 

(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.37  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 5,000  บาท  10,001  -  

15,000  บาท  และมากกวา่  15,000  บาทข้ึนไป  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบั
มาก  และกลุ่มผูมี้รายได ้ 5,001  -  10,000  บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบั
ปานกลาง 
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ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ค่าเช่าล่วงหนา้  (ค่าเฉล่ีย  4.00)  รองลงมาคือ  ค่าน ้ าค่า
ไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.92)  และค่าประกนัความเสียหาย  (ค่าเฉล่ีย  3.84) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ค่าน ้าค่าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.60)  รองลงมาคือ  วธีิการช าระเงินและค่าเช่า
รายเดือนท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  3.49) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ค่าเช่ารายเดือน  (ค่าเฉล่ีย  3.80)  รองลงมาคือ  ค่าเช่าล่วงหนา้และค่า
ประกนัความเสียหายท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  3.65)     
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่  15,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ค่าเช่ารายเดือน  (ค่าเฉล่ีย  3.85)  รองลงมาคือ  ค่าน ้ าค่าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  
3.82)  และค่าบริการอินเทอร์เน็ท  (ค่าเฉล่ีย  3.67)        
  

ตารางที่  4.38  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจ าแนกตามรายได ้ 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกล ้
สถานศึกษาหรือท่ีท างาน 

4.04 3.95 3.59 4.12 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยู ่
ใกลแ้หล่งชุมชนใกล้
ตลาด 

3.72 4.11 3.96 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่  4.38  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจ าแนกตามรายได ้ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ท าเลท่ีตั้งของหอพกัมีรถ 
สาธารณะผา่นไดส้ะดวก 

3.68 3.50 3.22 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ถนนผา่นหอพกักวา้งรถ 
สามารถผา่นไดส้ะดวก 

3.44 3.57 3.50 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ท่ีจอดรถของหอพกั 
เพียงพอ 

3.48 3.56 3.72 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ท่ีจอดรถของหอพกัมี 
ความปลอดภยั 

3.44 3.80 3.80 4.18 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

สภาพแวดลอ้มรอบๆ
หอพกั 

3.60 3.83 3.65 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.63 3.76 3.63 3.92 

(แปลผล) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.38  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มรายได ้ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัดา้นสถานท่ีโดยรวมในระดบัมาก 
ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ีท างาน  
(ค่าเฉล่ีย  4.04)  รองลงมาคือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนใกลต้ลาด  (ค่าเฉล่ีย  3.72)  
และท าเลท่ีตั้งของหอพกัมีรถสาธารณะผา่นไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย  3.68) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนใกลต้ลาด  (ค่าเฉล่ีย  4.11)  
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รองลงมาคือ  ท า เลท่ีตั้ งของหอพักใกล้สถานศึกษาหรือท่ีท างาน  (ค่าเฉล่ีย  3.95)   และ
สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.83) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนใกลต้ลาด  (ค่าเฉล่ีย  3.96)  
รองลงมาคือ  ท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั   (ค่าเฉล่ีย  3.80)  และท่ีจอดรถของหอพกัมี
เพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย  3.72)     
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั  (ค่าเฉล่ีย  4.18)  รองลงมาคือ  
ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ีท างาน  (ค่าเฉล่ีย  4.12)  และสภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกั   
(ค่าเฉล่ีย  4.09)  
   
ตารางที่  4.39  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีจ าแนกตามรายได ้ 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 2.60 2.83 2.74 2.74 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

แผน่พบัโฆษณาหอพกั 2.60 2.67 2.52 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

รูปแบบของการมอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ 

2.76 3.03 2.72 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การแจง้ข่าวสารท่ีเป็น 
ประโยชน์เช่นประกาศ 

2.60 3.01 2.85 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การจดัท าเวบ็ไซดท่ี์ใหข้อ้มูล
ครบถว้นและเป็นประโยชน ์

2.56 2.63 2.78 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่  4.39  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีจ าแนกตามรายได ้ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
ระหวา่งหอพกักบัผูพ้กั
อาศยั 

2.60 2.94 2.91 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 2.62 2.85 2.75 2.90 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี  4.39  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มรายได ้ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัดา้นการตลาดโดยรวมในระดบัปานกลาง 
ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  รูปแบบการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  (ค่าเฉล่ีย  
2.76)  รองลงมาคือ  การมีแผน่พบัโฆษณาและการแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  เช่น  
การติดประกาศ  ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  2.60)   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  รูปแบบการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  (ค่าเฉล่ีย  3.03)  
รองลงมาคือ  การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  เช่น  การติดประกาศ  (ค่าเฉล่ีย  3.01)  
และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั  (ค่าเฉล่ีย  2.94) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั  (ค่าเฉล่ีย  
2.91)  รองลงมาคือ  การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  เช่น  การติดประกาศ  (ค่าเฉล่ีย  
2.85)  และการจดัท าเวบ็ไซด์ท่ีใหข้อ้มูลครบถว้นและเป็นประโยชน์  (ค่าเฉล่ีย  2.78)     
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  รูปแบบการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆและการแจง้ข่าวสารท่ี
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เป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  เช่น  การติดประกาศ  ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  3.03)  รองลงมาคือ  
การมีแผน่พบัโฆษณา  (ค่าเฉล่ีย  2.95)   
  
ตารางที่  4.40  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรจ าแนกตามรายได ้ 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 
15,000 บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ความน่าเช่ือถือของเจา้ของหรือผูดู้แล
หอพกั 

3.56 3.49 3.43 3.80 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้แจ่มใส
เป็นกนัเอง 

3.44 3.50 3.70 4.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แล
หอพกั 

3.28 3.51 3.65 4.19 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

พนกังานหอพกัสามารถใหบ้ริการและ
ขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

2.84 3.49 3.57 4.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

พนกังานเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการและ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

2.80 3.52 3.74 4.00 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความ
สะอาด 

3.12 3.52 3.57 3.99 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสตัย ์

3.36 3.70 3.80 3.96 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.20 3.53 3.64 4.01 

(แปลผล) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี  4.40  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มรายได ้ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก  ยกเวน้กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่า  5,000  บาทท่ีให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัปานกลาง 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ความน่าเช่ือถือของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  
3.56)  รองลงมาคือ  เจ้าของหรือผูดู้แลหอพกัยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นกันเอง  (ค่าเฉล่ีย  3.44)  และ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสัตย ์ (ค่าเฉล่ีย  3.36)   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความ
ซ่ือสัตย ์ (ค่าเฉล่ีย  3.70)  รองลงมาคือ  ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาดและพนกังาน
เตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการและช่วยเหลือในดา้นต่างๆท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  3.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความ
ซ่ือสัตย ์  (ค่าเฉล่ีย  3.80)  รองลงมาคือ  พนกังานเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการและช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  
(ค่าเฉล่ีย  3.74)  และเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง  (ค่าเฉล่ีย  3.70)     
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  4.19)  
รองลงมาคือ  พนกังานหอพกัสามารถใหบ้ริการและขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  (ค่าเฉล่ีย  
4.05)  และเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง  (ค่าเฉล่ีย  4.03)     
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ตารางที่  4.41  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการจ าแนกตามรายได ้
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 
15,000 บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ขั้นตอนในการติดต่อสะดวก 
และรวดเร็ว 

3.04 3.45 3.59 3.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ระบบการรักษาความปลอดภยัของ
หอพกัเช่นระบบคียก์าร์ดกลอ้งวงจรปิด 

3.60 3.82 3.98 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ระบบการออกใบแจง้หน้ี 3.28 3.26 3.48 3.54 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของ
พนกังานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

2.76 3.34 3.41 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออก
ฉุกเฉิน 

3.72 3.63 3.41 3.79 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

การรับฟังปัญหาและขอ้ร้องเรียนจากผู ้
พกัอาศยั 

3.16 3.47 3.50 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยั
มีปัญหา 

3.32 3.64 3.63 3.99 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้ า
ไฟ 

3.52 3.76 3.76 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.30 3.54 3.60 3.83 

(แปลผล) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี  4.41  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มรายได ้ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก  ยกเวน้กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่า  5,000  บาทท่ีให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัปานกลาง 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉิน  (ค่าเฉล่ีย  
3.72)  รองลงมาคือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ดกล้องวงจรปิด  
(ค่าเฉล่ีย  3.60)  และระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.52)   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ด  กลอ้ง
วงจรปิด  (ค่าเฉล่ีย  3.82)  รองลงมาคือ  ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้ าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.76)  
และความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยั  (ค่าเฉล่ีย  3.64) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ด  กลอ้ง
วงจรปิด  (ค่าเฉล่ีย  3.98)  รองลงมาคือ    ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  3.76)  
และความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา  (ค่าเฉล่ีย  3.63) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ระบบการรักษาความปลอดภยัของหอพกัเช่นระบบคียก์าร์ด  กลอ้ง
วงจรปิด  (ค่าเฉล่ีย  4.22)  รองลงมาคือ  ระบบสาธารณูปโภคของหอพกัเช่นน ้าไฟ  (ค่าเฉล่ีย  4.20)      
และ ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยั  (ค่าเฉล่ีย  3.99)      
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ตารางที่  4.42  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพจ าแนกตามรายได ้  
 

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ 

รายไดต้่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

5,001 - 10,000 
บาท 

10,001- 15,000 
บาท 

มากกวา่ 15,000 
บาท 

n  =  25 n  =  94 n  =  46 n  =  52 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การออกแบบและความ 
สวยงามของอาคารหอพกั 

3.92 3.52 3.41 3.83 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ป้ายหอพกัมีความโดดเด่น 
สงัเกตเห็นง่าย 

3.08 3.26 3.33 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมี
ความสะอาดและสวยงาม 

3.56 3.43 3.54 3.89 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

การออกแบบตกแต่งพ้ืนท่ี 
บริเวณหอพกั 

3.16 3.23 3.30 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

การจดัพ้ืนท่ีบริเวณหอพกั 
ใหเ้ป็นสดัส่วน 

3.28 3.57 3.54 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ความสวา่งของไฟฟ้า 
บริเวณถนนของหอพกั 

3.28 3.70 3.63 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.38 3.45 3.46 3.65 

(แปลผล) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.42  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดน้้อยกว่า  5,000  บาท  

5,001  -  10,000  บาท  10,001  -  15,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ
โดยรวมในระดบัปานกลาง  และในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก 

ในปัจจยัยอ่ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก  
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(ค่าเฉล่ีย  3.92)  รองลงมาคือ  สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  (ค่าเฉล่ีย  
3.56)  และความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั (ค่าเฉล่ีย  3.28)   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 5,001  -  10,000  บาท  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.70)  
รองลงมาคือ  การจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัให้เป็นสัดส่วน  (ค่าเฉล่ีย  3.57)  และการออกแบบและ
ความสวยงามของอาคารหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.52) 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 10,001  -  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.63)  
รองลงมาคือ  การจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัใหเ้ป็นสัดส่วน  สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความ
สะอาดและสวยงาม  ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  (ค่าเฉล่ีย  3.54)   
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาท  ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ  สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  (ค่าเฉล่ีย  
3.89)  รองลงมาคือ  การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  (ค่าเฉล่ีย  3.83)  และการจดั
พื้นท่ีบริเวณหอพกัให้เป็นสัดส่วน  (ค่าเฉล่ีย  3.68)      
  
 
 
 
 
 


