
 

บทที ่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  

 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการตดัสินใจเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูพ้กัอาศยัท่ีพกัอาศยัในหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  จ  านวน 217 คน  ข้อมูลท่ีได้ประกอบด้วย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ 
ขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 55.3 และเพศหญิง ร้อยละ 44.7     
มีอายุ 21-30 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 77.9 รองลงมา คืออายุต  ่ากว่า  20  ปี  ร้อยละ 11.1  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 83.9  รองลงมามีสถานภาพสมรส  ร้อยละ  15.7 
ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 46.6 รองลงมา คือ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  ร้อยละ  24.4  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,001 - 10,000 บาท  ร้อยละ 43.3  
รองลงมา  คือ  10,001-15,000 บาท  ร้อยละ  21.2  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  ร้อยละ  
38.2  รองลงมามีอาชีพรับราชการ  ร้อยละ  18.9  พกัอาศยัในหอพกัปัจจุบนัเป็นระยะเวลามากกวา่  
1  ปี  แต่ไม่เกิน  2  ปี  ร้อยละ  35.3  รองลงมา  คือ  พกัอาศยัเป็นระยะเวลา  0-1  ปี  และมากกวา่  2  
ปี  แต่ไม่เกิน  3  ปี คิดเป็นร้อยละ  25.3  เท่ากนัทั้งสองช่วงเวลาของการพกัอาศยั  เคยพกัอาศยัใน
หอพกัอ่ืนมาก่อนเขา้พกัในหอพกัปัจจุบนั  ร้อยละ  68.7  และไม่เคยพกัอาศยัในหอพกัอ่ืนมาก่อน  
ร้อยละ  31.3  ส่วนใหญ่ยา้ยออกจากหอพกัเดิมดว้ยเหตุผลหอพกัใหม่ใกลท่ี้ท างาน/สถานศึกษา  ร้อย
ละ  28.6  รองลงมาคือ  หอพกัปัจจุบนัมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่  ร้อยละ  21.2  ในการจ่ายค่าเช่า
ล่วงหนา้ผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  1  เดือน  ร้อยละ  79.7  รองลงมาคือ  ไม่มีการ
จ่ายค่าเช่าล่วงหนา้  ร้อยละ  14.7  มีการจ่ายค่าเช่าหอพกัรายเดือน  ในอตัรา  1,500 – 2,000 บาท  
ร้อยละ  35.5  รองลงมาคือ    2,501 – 3,000 บาท  ร้อยละ  28.6  การจ่ายค่าเช่าเดือนละ  1  คร้ัง  ร้อย
ละ  90.8  รองลงมา  คือ  จ่ายค่าเช่าเดือนละ  2  คร้ัง  ร้อยละ  7.4  มีสมาชิกท่ีพกัอาศยัร่วมกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม  2  คน  ร้อยละ  41.0  รองลงมา  คือ ไม่ไดพ้กัอาศยัร่วมกบัใคร  ร้อยละ  38.2  ส่วน
ใหญ่พกัอาศยัในห้องพกัแบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน ้ า  ร้อยละ  55.3  รองลงมา  คือ  ห้องพกัแบบ  1 
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ห้องนอน 1 ห้องน ้ า  1  ห้องครัว  ร้อยละ  24.0  สุขภณัฑ์ภายในห้องพกัของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย  โถชกัโครก, อ่างลา้งหนา้, เคร่ืองท าน ้าอุ่น  ร้อยละ  65.0  รองลงมา  คือ  โถ
นัง่ยอง, อ่างลา้งหนา้, เคร่ืองท าน ้าอุ่น  ร้อยละ  17.5  ลกัษณะการช าระค่าไฟส่วนใหญ่เป็นการช าระ
ตามอตัราท่ีหอพกัก าหนด  ร้อยละ  58.5  รองลงมา  คือ  คิดตามมิเตอร์ไฟฟ้า  ร้อยละ  41.0  ลกัษณะ
การช าระค่าน ้ าประปาส่วนใหญ่เป็นการช าระตามอตัราท่ีหอพกัก าหนด  ร้อยละ  43.3  รองลงมา  
คือ  คิดตามมิเตอร์น ้ าประปาร้อยละ  29.0  ส่วนใหญ่มีการให้บริการอินเทอร์เนทในหอพกั  ร้อยละ  
79.7  และไม่มีการให้บริการอินเทอร์เนทในหอพกั  ร้อยละ  20.3  มีการให้บริการโทรศพัทใ์น
ห้องพกั  ร้อยละ  68.7  และไม่มีการให้บริการโทรศพัทใ์นห้องพกั  ร้อยละ  31.3  มีการให้บริการ
เคเบิ้ลทีวใีนหอ้งพกั  ร้อยละ  82.9  และไม่มีการใหบ้ริการเคเบิ้ลทีวใีนหอ้งพกั  ร้อยละ  17.1  
 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลทางด้านปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่าในการเลือกหอพักในอ าเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่  ประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดรวม  7  ด้าน  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการ  
ด้านลกัษณะทางกายภาพ     
  
 สรุประดบัความส าคญัโดยรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย  3.30)  โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  ไดแ้ก่  เคร่ืองสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้า
ครบถว้นและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกัครบถว้น  ขนาดห้องพกัมีความ
เหมาะสม  มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั  มีเคร่ืองท าน ้าอุ่นภายในหอ้งน ้า  มีพดัลมภายใน
หอ้งพกั  และมีบริการอินเทอร์เนทภายในหอ้งพกั 
 ปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
(ค่าเฉล่ีย  3.48)  โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  ไดแ้ก่  ค่าน ้ า  ค่าไฟ  ค่าเช่ารายเดือน  
ค่าเช่าล่วงหนา้  และค่าประกนัความเสียหาย 
 ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย  
3.76)  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยในระดับมาก  ได้แก่  ท าเลท่ีตั้ งของหอพกัอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนหรือใกลต้ลาด  ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลส้ถานศึกษาหรือท่ีท างาน  ท่ีจอดรถของหอพกัมี
ความปลอดภยั  สภาพแวดล้อมรอบๆหอพกั  ท่ีจอดรถของหอพกัเพียงพอ  และถนนผ่านหอพกั
กวา้งรถสามารถผา่นไดส้ะดวก 
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 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบั
ปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  2.81)  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  การแจง้
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั  
รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั  แผน่พบัโฆษณา
หอพกั  และการจดัท าเวบ็ไซดท่ี์ใหข้อ้มูลครบถว้นและเป็นประโยชน์     
 ปัจจัยด้านบุคลากร  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมาก  
(ค่าเฉล่ีย  3.63)  โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยในระดับมาก  ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจได้และมีความซ่ือสัตย ์ ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  
เจา้ของหรือ  เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง  พนกังานเต็มใจท่ีจะให้บริการและ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด  ความน่าเช่ือถือของเจา้ของ
หรือผูดู้แลหอพกั  และพนกังานหอพกัสามารถใหบ้ริการและขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
 ปัจจยัด้านกระบวนการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดับมาก  
(ค่าเฉล่ีย  3.60)  โดยให้ความส าคญักับปัจจยัย่อยในระดับมาก  ได้แก่  ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของหอพกั  เช่น  ระบบคียก์าร์ด  กลอ้งวงจรปิด  ระบบสาธารณูปโภคของหอพกั  เช่น  น ้ า  
ไฟ  ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา  ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉิน  
และขั้นตอนในการติดต่อสะดวกรวดเร็ว 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมในระดบั
มาก  (ค่าเฉล่ีย  3.50)  โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก  ไดแ้ก่  ความสว่างของไฟฟ้า
บริเวณถนนของหอพกั  การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  สภาพแวดลอ้มภายนอก
หอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  และการจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัใหเ้ป็นสัดส่วน   
 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ให้ความส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ี  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ  ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ในระดบัปาน
กลางไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด   
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การอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  
สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการไดคื้อ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก  ล าดบัแรกคือ  ปัจจยัดา้นสถานท่ี  ค่าเฉล่ีย  
3.76  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ตใ์นต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบั
มาก  ในปัจจยัแรกคือ  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของไชยพงศ ์ 
เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือบ้านท่ีอยู่อาศยัของผูมี้รายได้สูง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  
ในปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอลิษา  ชวลิตจารีธรรม  (2551)  
ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศยัของผูป้ฎิบติังานภายในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ   จงัหวดัสมุทรปราการ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีตอ้งการเช่าบา้น  
เช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียม  และตอ้งการซ้ือบา้น  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ในปัจจยัแรกคือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  และไม่สอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ท่ี
ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการเลือกหอพกัในเทศบาลนคร
เชียงใหม่  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากในปัจจยัแรกคือ  ดา้นบุคคลากร 

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึงส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  และต้องสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน  โดยลูกค้าจะพิจารณาจาก  คุณค่าหรือ
คุณประโยชน์ต่างๆ  ท่ีจะได้รับเม่ือเทียบกับเงินท่ีจ่าย  ดังนั้ นธุรกิจต้องเสนอเฉพาะบริการท่ี
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแทจ้ริง  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  3.30)    

ไม่สอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ต์ในต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามในการศึกษาของวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพศ
หญิงท่ีมกัให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชายท่ีเป็นกลุ่ม
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในการศึกษาคร้ังน้ี  และกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยซ่ึงเป็นการเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัผอ่น  จึงมกัตอ้งการความสะดวกสบาย
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จากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือห้องพกัมากกวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูเ้ช่าหอพกัท่ีพกัอาศยั
ในหอพกัในระยะยาว     

ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านท่ีอยู่อาศัยของผูมี้รายได้สูง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  เน่ืองจากกลุ่มผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเป็นของตนเองอนัจะเป็นท่ีพกัอาศยัในระยะ
ยาว  ซ่ึงมีราคาสูงและไม่สามารถเปล่ียนไดบ้่อย  ดงันั้นผูต้อบแบบสอบถามจึงให้ความส าคญักบั
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีส่วนใหญ่มกัพกัอาศยัเป็น
ระยะเวลาไม่นานมาก  ค่าเช่ารายเดือนไม่แพงมากนกัเม่ือเทียบกบัราคาค่าซ้ือบา้น  และสามารถยา้ย
หอพกัใหม่ไดเ้สมอเม่ือตอ้งการเปล่ียน      

ไม่สอดคลอ้งกบัอลิษา ชวลิตจารีธรรม (2551)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีอยูอ่าศยัของผูป้ฏิบติังานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ  
กรณีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียม  ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก  เน่ืองจากผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
แตกต่างกบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีมกัให้ความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมในระดบั
ปานกลาง 

ไม่สอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ี
มีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพักในเทศบาลนครเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก  เน่ืองจากผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
แตกต่างกบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีมกัให้ความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมในระดบั
ปานกลาง       

ส าหรับปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากในปัจจยัย่อย
ดังน้ี   เคร่ืองสุขภัณฑ์ภายในห้องน ้ าครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  รองลงมาคือ  
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั  ขนาดห้องพกั  มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั  มีเคร่ืองท าน ้ าอุ่น
ภายในหอ้งน ้า  มีพดัลมภายในห้องพกั  และมีบริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องพกั  ตามล าดบั  ซ่ึงไม่
สอดคล้องกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยใน
ระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความสะอาดของห้องพกั  รองลงมา คือ ความสบาย
ของท่ีนอน ไม่แข็งหรือนุ่ม เกินไป และมีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นในห้องอาบน ้ า  ตามล าดบั   ไม่สอดคลอ้ง
กบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก
ท่ีสุดคือท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ระบบรักษาความปลอดภยับริเวณทางเขา้โครงการและ
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บา้นแต่ละหลงั  รองลงมาคือ  ระบบก าจดัขยะและระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีดี  และโครงการน ้ าไม่ท่วม  
ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบั อลิษา ชวลิตจารีธรรม (2551)  ในกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ
เช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียมใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรก คือ  ระบบรักษาความปลอดภยัภายในท่ีพกัอาศยั  รองลงมาคือ  ความสะอาดของ
หอ้งพกั  และความสะดวกสบายในการคมนาคม  และไม่สอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  
ความสงบเงียบ  รองลงมาคือ  ความแข็งแรง/คงทนของโครงสร้าง  และความเหมาะสมของขนาด
หอ้งพกั  ตามล าดบั    

อย่างไรก็ตาม  พบว่ามีปัจจยัย่อยเร่ืองการมีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นภายในห้องน ้ า  และความ
เหมาะสมของขนาดห้องพกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากซ่ึงสอดคล้องกบั   
วราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  และณฐพงษ ์นกัการีย ์  (2554)  ในปัจจยัยอ่ยดา้นมีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นใน
หอ้งอาบน ้า  และปัจจยัยอ่ยดา้นความเหมาะสมของขนาดหอ้งพกั  ตามล าดบั        

2.ปัจจัยด้านราคา  หมายถึงต้นทุนทั้ งหมดท่ีลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปล่ียนกับ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ  โดยท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับบริการนั้นตอ้งคุม้ค่ากบับริการท่ีจะได ้ จาก
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นราคาในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  
3.48)   

ไม่สอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ต์ในต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในช่วงเวลาสั้นๆ  จึงมกัให้ความส าคญักบัตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายไปจะตอ้ง
คุม้ค่าเพื่อแลกกบับริการท่ีจะได้รับในช่วงท่ีพวกเขาเขา้พกั  ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีมกั
อาศยัเป็นระยะเวลานานกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียว  ดงันั้นกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัจึงอาจให้ความส าคญัในปัจจยั
ดา้นราคานอ้ยกว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียว  เพราะอาจตอ้งพิจารณาจากความเหมาะสมในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ
ประกอบดว้ย   

ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านท่ีอยู่อาศัยของผูมี้รายได้สูง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเป็นของตนเองอนัจะเป็นท่ีพกัอาศยัในระยะยาว  ซ่ึงมีราคาสูง
และไม่สามารถเปล่ียนไดบ้่อย  จึงมกัใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคามากกวา่กลุ่มผูเ้ช่าหอพกั 
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ไม่สอดคล้องกับอลิษา  ชวลิตจารีธรรม  (2551)  ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศยัของผูป้ฏิบติังานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดั
สมุทรปราการ  กรณีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียม  ผลการศึกษา
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก  และไม่สอดคลอ้งกบัณฐพงษ์ นักการีย ์ 
(2554)  ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกค้าในการเลือกหอพกัใน
เทศบาลนครเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก  
เน่ืองจากผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมกัให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีไดรั้บจะตอ้งคุม้ค่ากบั
ราคาท่ีจ่ายไป  ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมกัให้ความส าคญักบั
ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่เพศหญิง 

ส าหรับปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากในปัจจยัย่อย  
ดงัน้ี  ค่าน ้ า  ค่าไฟ  รองลงมาคือ  ค่าเช่ารายเดือน  ค่าเช่าล่วงหน้า  และค่าประกนัความเสียหาย  
ตามล าดบั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
กบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  อตัราค่าห้องพกั  รองลงมาคือ  มีป้าย
ราคาแสดงชดัเจน  และรูปแบบการช าระเงินสด/เครดิต  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอก
จิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยในระดับมากท่ีสุด  คือ  
ดอกเบ้ียเงินกู้ถูกกว่าโครงการอ่ืน  รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยใน
ระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ราคาบา้นถูกกวา่เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน  รองลงมาคือ  ราคา
ท่ีดินและค่าบริการสาธารธูปโภคถูกกวา่ท่ีอ่ืน  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบั อลิษา ชวลิตจารีธรรม 
(2551)  ในกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ท์หรือคอนโดมิเนียมให้ความส าคญั
กบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ค่าเช่ารายเดือน  รองลงมาคือ  ค่า
น ้ า  ค่าไฟ  และค่าท่ีจอดรถ  ตามล าดบั  แต่สอดคล้องกบัณฐพงษ์ นักการีย ์  (2554)  ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ค่าเช่ารายเดือน
เหมาะสมกบัขนาดห้องพกั  รองลงมาคือ  ความเหมาะสมของการเก็บค่าเช่าล่วงหนา้  และการเก็บ
ค่าประกนัและค่ามดัจ าล่วงหนา้  ตามล าดบั 

  อย่างไรก็ตาม  พบว่ามีปัจจัยย่อยเร่ืองค่าเช่ารายเดือน  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ในปัจจยัย่อยดา้นอตัราค่า
หอ้ง  (ค่าเช่ารายเดือน)   

3.ปัจจัยด้านสถานที่  หมายถึงกระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินค้าหรือบริการไปสู่
ผูบ้ริโภค  ลูกคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกิจใด  ธุรกิจนั้นจะตอ้งสร้างความสะดวกให้ลูกคา้  ไม่วา่จะเป็น
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การติดต่อสอบถามข้อมูลและการไปใช้บริการ  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในปัจจยัดา้นสถานท่ีในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย  3.76)   

สอดคลอ้งกบักบัวราพนัธ์     โพธ์ิหิรัญ  (2551)   ไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  อลิษา  
ชวลิตจารีธรรม  (2551)  และณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมาก 

ส าหรับปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากในปัจจยัย่อย
ดังน้ี  ท าเลท่ีตั้ งของหอพกัอยู่ใกล้แหล่งชุมชน/ตลาด  รองลงมาคือ  ท าเลท่ีตั้ งของหอพกัใกล้
สถานศึกษา/ท่ีท างาน  ท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั  สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกั  ท่ีจอดรถ
หอพกัเพียงพอ  และถนนผ่านหอพกักวา้ง  รถผ่านได้สะดวก  ตามล าดับ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ      
วราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยในระดบัมากท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพกั  รองลงมาคือ  เปิดให้บริการตลอด  
24  ชัว่โมง  และพนกังานดูแลอ านวยความสะดวกในการจอดรถ  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบั                      
ไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  สามารถติดต่อส านกังานโครงการไดห้ลงัเวลาท างาน  รองลงมาคือ  
สามารถติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  ได ้ และสามารถโทรศพัท์สอบถามขอ้มูลได้
ตลอด  24  ชัว่โมง  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบั อลิษา ชวลิตจารีธรรม (2551)  ในกรณีท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียมให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก
ท่ีสุดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  สามารถติดต่อเขา้พกัไดส้ะดวก  รองลงมาคือ  สามารถ
ติดต่อสอบถามไดห้ลงัเวลาท างาน  และสามารถติดต่อทางอีเมลล์  (E-mail)  ได้  ตามล าดบั   แต่
สอดคลอ้งกบัและณฐพงษ์ นกัการีย ์ (2554)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยใน
ระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  หอพกัใกลท่ี้ท างาน  รองลงมาคือ  ความสะดวกในการ
เดินทางไปท างาน  เช่น  มีรถโดยสารผา่น  และหอพกัใกลต้ลาดหรือศูนยก์ารคา้  ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม  พบว่ามีปัจจยัย่อยเร่ืองท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน/ตลาด  
และท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากซ่ึง
สอดคล้องกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ในปัจจยัย่อยด้านท่ีตั้ งสะดวกในการเดินทางมาพกั  
(ท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน/ตลาด)  และพนกังานดูแลอ านวยความสะดวกในการจอด
รถ  (ท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั)                   

4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  หมายถึงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีจูงใจให้ลูกคา้
เขา้มาใชบ้ริการ  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดในระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ีย  2.81  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์นกัการีย ์  (2554)  ท่ีศึกษา
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการเลือกหอพกัในเทศบาลนครเชียงใหม่  
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง    

ไม่สอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ต์ในต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว   จึงมักให้ความส าคัญกับการรับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษต่างๆ  ท่ีทาง
ผูป้ระกอบการต่างๆมกัแข่งขนักนัจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆอยูเ่ป็นประจ า   ซ่ึงแตกต่างกบั
กลุ่มผูเ้ช่าหอพกั  ท่ีทางผูป้ระกอบการมกัไม่ค่อยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีจึงมกัไม่ค่อยมีการ
แข่งขนักนัจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดในดา้นของผูป้ระกอบการหอพกั  ดงันั้นกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัจึง
อาจให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียว  เพราะไม่มีการ
แข่งขนักนัในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดรุนแรงเท่าธุรกิจท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว   

ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านท่ีอยู่อาศัยของผูมี้รายได้สูง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นกลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเป็นของตนเองอนัจะเป็นท่ีพกัอาศยัในระยะยาว  และใน
ปัจจุบันมีผูป้ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนมาก  จึงท าให้เกิดการแข่งขันกันท า
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดในด้านต่างๆจากผูป้ระกอบการ  เช่น  การมอบส่วนลดใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในแง่ของขวญั ของก านลัต่างๆ  เป็นตน้  ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มผูเ้ช่าหอพกั  ท่ีทาง
ผูป้ระกอบการมกัไม่ค่อยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีจึงมกัไม่ค่อยมีการแข่งขนักนัจดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดในดา้นของผูป้ระกอบการหอพกั  ดงันั้นกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัจึงอาจให้ความส าคญัใน
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่ากลุ่มผูท่ี้ก าลงัเลือกซ้ือบา้น  เพราะไม่มีการแข่งขนักนัใน
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดรุนแรงเท่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์    

ไม่สอดคล้องกับอลิษา  ชวลิตจารีธรรม  (2551)  ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศยัของผูป้ฏิบติังานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดั
สมุทรปราการ  กรณีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ทห์รือคอนโดมิเนียม  ผลการศึกษา
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก  เน่ืองจากผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  ดงันั้นหากมีการไดรั้บสิทธิพิเศษอ่ืนๆ  นอกเหนือจากท่ีทางหอพกัจดัให้ในเบ้ืองตน้แลว้  กลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามยอ่มรู้สึกถึงความพิเศษนอกเหนือไปจากส่ิงเดิมท่ีควรจะไดรั้บ  ซ่ึงแตกต่างกบั
กลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายและมกัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการขายต่างๆนอ้ยกวา่
เพศหญิง   
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ส าหรับปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัในระดบัปานกลางในปัจจยั
ย่อยดงัน้ี  การแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  รองลงมาคือ  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
หอพกักบัผูพ้กัอาศยั  รูปแบบการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั  
แผ่นพบัโฆษณาหอพกั  และการจดัท าเวบ็ไซด์ท่ีให้ขอ้มูลครบถว้นและเป็นประโยชน์  ตามล าดบั  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  มีการท าบตัรสมาชิกเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการเขา้
พกั  รองลงมาคือ  การลดอตัราค่าห้องพกัส าหรับแขกท่ีพกัประจ า  และไม่คิดค่าบริการเพิ่มในกรณี
คืนห้องชา้  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  มีส่วนลดราคา  รองลงมา
คือ  มี  website  ให้ขอ้มูลในดา้นต่างๆ  และการโฆษณาตามส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  ตามล าดบั  ไม่
สอดคลอ้งกบั อลิษา ชวลิตจารีธรรม (2551)  ในกรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการเช่าอพาร์ทเมน้ท์
หรือคอนโดมิเนียมให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยในระดบัมากท่ีสุดคือ  สามารถเขา้ชมห้องพกัได้
ก่อนตดัสินใจ  รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการเช่าอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียมให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากคือ  ส่วนลดพิเศษของค่าเช่า  และมี  website  ให้ขอ้มูลกบัผู ้
พกัอาศยั  ตามล าดบั  และไม่สอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์ นกัการีย ์  (2554)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  การไดรั้บค าแนะน า
จากคนรู้จกั  รองลงมาคือ  การมีคนรู้จกัอาศยัอยูท่ี่เดียวกนั  และป้ายโปสเตอร์โฆษณา  ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตาม  พบวา่มีปัจจยัยอ่ยเร่ืองป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ในปัจจยัยอ่ยดา้น  ป้าย
โปสเตอร์โฆษณา               

5.ปัจจัยด้านบุคลากร  หมายถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการให้บริการในแต่ละ
ธุรกิจตั้งแต่เร่ิมต้นจนการให้บริการส้ินสุด  เป็นการเลือกสรรบุคคลท่ีให้บริการแก่ลูกค้าตาม
วฒันธรรมและนโยบายขององค์กร  เพื่อให้เกิดความแตกต่างในการบริการท่ีก่อให้เกิดความพึง
พอใจของลูกคา้  จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นบุคลากรใน
ระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย  3.63  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  อลิษา  ชวลิตจารีธรรม  
(2551)  และณฐพงษ์ นกัการีย ์  (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก   

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นท่ีอยู่อาศยัของผูมี้รายได้สูง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  เน่ืองจากกลุ่มผู ้ตอบ
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แบบสอบถามเป็นกลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเป็นของตนเองอนัจะเป็นท่ีพกัอาศยัในระยะ
ยาว  ซ่ึงมีราคาสูงและไม่สามารถเปล่ียนได้บ่อย  ดังนั้ นลูกค้าส่วนใหญ่จึงมกัพิจารณาการให้
ความส าคญักบับุคลากรท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  อนัเน่ืองมาจากบุคลากร
ดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งให้บริการภายหลงัการขายแก่ลูกคา้ในระยะยาว  รวมทั้งการบริการในดา้น
อ่ืนๆ  เช่น  การรักษาความปลอดภยั  การเก็บและก าจดัขยะ  การรับขอ้ร้องเรียนต่างๆ  เป็นตน้  ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากโดยทัว่ไปผูเ้ช่าหอพกั
มักอาศัยในหอพักเป็นระยะเวลาสั้ นกว่าเม่ือเทียบกับผู ้ก  าลังตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัย  จึงให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรในระดบัมาก  

ส าหรับปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากในปัจจยัย่อย
ดงัน้ี  เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสัตย ์ รองลงมาคือ  ความ
เอาใจใส่ของเจ้าของหรือผู ้ดูแลหอพัก  เจ้าของหรือผู ้ดูแลหอพักยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง    
พนักงานเต็มใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ความเอาใจใส่ของพนักงานท าความ
สะอาด  ความน่าเช่ือถือของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  และพนกังานหอพกัสามารถให้บริการขอ้มูล
ต่างๆ  ได้อย่างถูกต้อง  ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับ วราพันธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  พนกังาน
รักษาความปลอดภยัมีกิริยามารยาทดี  มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ  (เจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสัตย)์    รองลงมาคือ  พนักงานตอ้นรับ
พูดจาสุภาพกบัลูกคา้  (พนกังานเต็มใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือในดา้นต่างๆ)  และพนักงาน
ตอ้นรับมีความนอบน้อม  สุภาพ  ยิ้มแยม้แจ่มใส  (เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิ้มแยม้แจ่มใสเป็น
กนัเอง)   ตามล าดบั  และสอดคล้องกบัณฐพงษ์ นกัการีย  ์  (2554)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ   การดูแลให้ค  าแนะน า  
ค  าปรึกษาของพนกังานและผูดู้แลหอพกั  (ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั)  รองลงมา
คือ  ความเอาใจใส่ของพนักงานรักษาความปลอดภยั  (เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสัตย)์  และผูดู้แลหอพกัสามารถดูแลหอพกัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ต่างๆ   (ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั)  ตามล าดบั  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอก
จิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยในระดบัมากท่ีสุดคือ  ความ
เอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังานขาย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากคือ  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงานขาย  และความรวดเร็วในการตอบสนองของ
พนกังานขาย  ตามล าดบั   
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6.ปัจจัยด้านกระบวนการ  หมายถึงเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของการบริการโดยผา่น
การใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นได้  เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นคุณค่าของการบริการ  จากการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในปัจจยัดา้นบุคลากรในระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย  3.60  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  อลิษา  ชวลิตจารีธรรม  (2551)  และณฐพงษ์ นกัการีย ์  (2554)  
ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก   

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นท่ีอยู่อาศยัของผูมี้รายได้สูง  ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด  เน่ืองจากกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นเป็นของตนเองอนัจะเป็นท่ีพกัอาศยัในระยะ
ยาว  ซ่ึงมีราคาสูงและไม่สามารถเปล่ียนไดบ้่อย  ดงันั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมกัพิจารณา
จากหลกัฐานท่ีมองเห็นได ้ ซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นไดใ้นแง่ของคุณค่าการบริการ  เช่น  การสร้าง
บ้านมีขั้นตอนชัดเจน  น่าเช่ือถือ  การชมบ้านตวัอย่าง  เป็นต้น  ส่ิงเหล่าน้ีมกัจะอยู่กับผูต้อบ
แบบสอบถามในกลุ่มน้ีไปอยา่งยาวนาน  จึงเป็นส่ิงท่ีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมกัให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดงักล่าวในระดบัสูงมาก  ซ่ึงต่างจากกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัท่ีมกัไม่ไดม้องปัจจยัดงักล่าวในระดบั
ความส าคญัท่ีสูงมากเท่ากบักลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจซ้ือบา้น  เพราะหากกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัไม่พึงพอใจใน
ปัจจยัดา้นกระบวนการของหอพกั  ก็สามารถยา้ยออกไดง่้ายกวา่  จึงท าให้กลุ่มผูเ้ช่าหอพกัให้ระดบั
ความส าคญัในระดบัมาก  ซ่ึงนอ้ยกวา่กลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือบา้นท่ีใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด   

ส าหรับปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญั ในระดบัมากในปัจจยัยอ่ย  
ดงัน้ี  ระบบรักษาความปลอดภยัของหอพกั  เช่น  ระบบคียก์าร์ด  กลอ้งวงจรปิด  รองลงมาคือ  
ระบบสาธารณูปโภคของหอพกั  เช่น  น ้าประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  ความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กั
อาศยัมีปัญหา  ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉิน  และขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและ
รวดเร็ว  ตามล าดบั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ  รองลงมาคือ  ขั้นตอนและเง่ือนไขในการเขา้พกัไม่ยุง่ยาก  และขั้นตอนการจองหอ้งพกั
ไม่ยุง่ยาก  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์  เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  กระบวนการสร้าง
บา้นมีความชดัเจน  น่าเช่ือถือ  รองลงมาคือ  ความรวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย  และการให้
ขอ้เสนอแนะกบัทางโครงการหลงัเขา้พกัอาศยัสามารถท าไดง่้าย  ไม่ยุง่ยาก  ตามล าดบั  และไม่
สอดคลอ้งกบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบั
มากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ความรวดเร็วในการใหค้วามช่วยเหลือ  เช่น  ไฟดบั  
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รองลงมาคือ  การมีพนกังานใหบ้ริการตลอด  24  ชัว่โมง  และกระบวนการดูแลรักษาความสะอาด  
ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตาม  พบวา่มีปัจจยัยอ่ยเร่ืองขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและรวดเร็ว  ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ในปัจจยั
ยอ่ยดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ  และสอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์  เอกจิตรพนัธ์  (2552)  
ในปัจจยัยอ่ยดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการหลงัการขาย   และในปัจจยัยอ่ยดา้นความรวดเร็วใน
การแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ในปัจจยัยอ่ยดา้นความรวดเร็วในการใหค้วามช่วยเหลือ  เช่น  ไฟดบั                  

7.ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ  หมายถึงวิธีการด าเนินงานขององคก์รเพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ตามกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัดา้นบุคลากรในระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย  3.50  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กบัวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)   ไชยพงศ์  เอกจิตรพนัธ์  (2552)  อลิษา  ชวลิตจารีธรรม  (2551)  
และณฐพงษ ์ นกัการีย  ์  (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มาก 

ส าหรับปัจจยัย่อยผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัในระดบัมากในปัจจยัย่อย  
ดงัน้ี  ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั  รองลงมาคือ  การออกแบบและความสวยงาม
ของอาคารหอพกั  สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  การจดัพื้นท่ีบริเวณ
หอพกัให้เป็นสัดส่วน  ตามล าดับ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับวราพนัธ์  โพธ์ิหิรัญ  (2551)  ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ความ
มิดชิด/ปลอดภยัของห้องพกั  รองลงมาคือ  การถ่ายเทอากาศภายในห้องพกั  และระบบรักษาความ
ปลอดภยัตลอด  24  ชัว่โมง  ตามล าดบั  ไม่สอดคลอ้งกบัไชยพงศ ์ เอกจิตรพนัธ์  (2552)  ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  ความ
สะอาดภายในโครงการ  รองลงมาคือ  คุณภาพอากาศในโครงการบา้นจดัสรร  และความสวยงาม
ของสโมสรหรือสวนสาธารณะ  ตามล าดบั  ตามล าดบั  และไม่สอดคลอ้งกบัณฐพงษ์ นกัการีย ์ 
(2554)  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือ   การป้องกนัเสียงรบกวนจากภายนอก  รองลงมาคือ  การจดัพื้นท่ีโดยรอบเป็นสัดส่วน  
และระบบรักษาความปลอดภยั  ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตาม  พบวา่มีปัจจยัยอ่ยเร่ืองการออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัไชยพงศ์  เอกจิตรพนัธ์  (2552)  
ในปัจจยัย่อยดา้นความสะอาดภายในโครงการและความสวยงามของสโมสรหรือสวนสาธารณะ  
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และปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัให้เป็นสัดส่วน  ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัณฐพงษ ์นกัการีย ์ (2554)  ในปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัพื้นท่ีโดยรอบ
เป็นสัดส่วน         
 
ข้อค้นพบ  
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในคร้ังน้ีมีขอ้คน้พบ ดงัน้ี  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ในปัจจยัยอ่ยท่ี
แตกต่างกนัจ าแนกตามเพศ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่เพศหญิงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยบางประการใน
ระดบัมาก  แต่เพศชายให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ี  การออกแบบ
และความสวยงามของหอพกั  มีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นภายในห้องน ้ า  บริการเคเบิลทีวีภายในห้องพกั  
บริการอินเทอร์เนทภายในหอ้งพกั  มีพดัลมภายในหอ้งพกั  และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั 
 ปัจจยัดา้นราคา  พบวา่เพศหญิงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยบางประการในระดบั
มาก  แต่เพศชายให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ี  ค่าเช่าล่วงหน้า  ค่า
ประกนัความเสียหาย  ค่าบริการอินเทอร์เนท  และวธีิการช าระเงิน 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร  พบว่าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัย่อยบางประการใน
ระดบัมาก  แต่เพศชายให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  ความน่าเช่ือถือ
ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง  ความเอาใจใส่
ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  พนกังานหอพกัสามารถให้บริการขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  
พนักงานเต็มใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ความเอาใจใส่ของพนักงานท าความ
สะอาด  และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือ  ไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสัตย ์
 ปัจจยัดา้นกระบวนการ  พบว่าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยบางประการ
ในระดบัมาก  แต่เพศชายให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ี  ขั้นตอนใน
การติดต่อสะดวกและรวดเร็ว  ระบบการออกใบแจ้งหน้ี  ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของ
พนกังานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง  การรับฟังปัญหาและขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยั  และความ
รวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  พบว่าเพศหญิงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัย่อยบาง
ประการในระดับมาก  แต่เพศชายให้ความส าคญัในระดับปานกลาง  ในปัจจยัย่อยดังต่อไปน้ี  
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สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  การออกแบบตกแต่งพื้นท่ีบริเวณหอพกั  
การจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัใหเ้ป็นสัดส่วน  และความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั  
 ส าหรับปัจจยัดา้นสถานท่ี  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง
เพศชายและเพศหญิงใหค้วามส าคญัต่อทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัความส าคญัเทียบเท่ากนั 
 เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการ  (7P’s)  ตามเพศ  พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้น
บุคลากร  ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ในระดับมาก  แต่ผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายกลบัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวในระดบัปานกลางทั้งหมด   
 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ในปัจจยัยอ่ยท่ี
แตกต่างกนัจ าแนกตามรายได ้
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  เม่ือพิจารณาการให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยจ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดต่้างๆให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยแตกต่าง
กนัในประเด็นดา้น  การออกแบบและความสวยงามของหอพกั  ความสะอาดและความคงทนของ
หอพกั  มีเคร่ืองท าน ้าอุ่นภายในหอ้งน ้า  บริการเคเบิลทีวีภายในห้องพกั  บริการอินเทอร์เนทภายใน
หอ้งพกั  มีพดัลมภายในหอ้งพกั  และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางและปลอดภยั      
  ปัจจยัดา้นราคา  เม่ือพิจารณาการใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยจ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดต่้างๆใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยแตกต่างกนัใน
ประเด็นดา้นค่าเช่ารายเดือน  ค่าเช่าล่วงหนา้  ค่าประกนัความเสียหาย  ค่าบริการอินเทอร์เนท  และ
วธีิการช าระเงิน  
 ปัจจยัดา้นสถานท่ี  เม่ือพิจารณาการใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยจ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดต่้างๆใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยแตกต่างกนัใน
ประเด็นดา้นท าเลท่ีตั้งของหอพกัมีรถสาธารณะผา่นไดส้ะดวก  ถนนผา่นหอพกักวา้งรถสามารถ
ผา่นไดส้ะดวก  ท่ีจอดรถของหอพกัเพียงพอ  และท่ีจอดรถของหอพกัมีความปลอดภยั   
 ปัจจยัด้านบุคลากร  เม่ือพิจารณาการให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัย่อยจ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดต่้างๆให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยแตกต่าง
กนัในประเด็นดา้นความน่าเช่ือถือของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  เจา้ของหรือผูดู้แลหอพกัยิม้แยม้
แจ่มใสเป็นกนัเอง  ความเอาใจใส่ของเจา้ของหรือผูดู้แลหอพกั  พนกังานหอพกัสามารถให้บริการ
และขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  พนกังานเต็มใจท่ีจะให้บริการและช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  
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ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด  และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัน่าเช่ือถือไวว้างใจ
ไดแ้ละมีความซ่ือสัตย ์
   ปัจจยัดา้นกระบวนการ  เม่ือพิจารณาการให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยจ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดต่้างๆใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยแตกต่าง
กนัในประเด็นดา้นขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและรวดเร็ว  ระบบการออกใบแจง้หน้ี  ระบบการ
รับฝากขอ้มูลข่าวสารของพนกังานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง  ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออก
ฉุกเฉิน  การรับฟังปัญหาและขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยั  และความรวดเร็วในการแกไ้ขเม่ือผูพ้กั
อาศยัมีปัญหา 
 ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ  เม่ือพิจารณาการให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มรายไดต่้างๆให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยแตกต่างกนัในประเด็นดา้นการออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั  สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหอพกัมีความสะอาดและสวยงาม  การจดัพื้นท่ีบริเวณหอพกัให้เป็นสัดส่วน  และความ
สวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั 
 ส าหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามทุกระดับรายได้ให้
ความส าคญัต่อทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัความส าคญัเทียบเท่ากนั   
 เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการ  (7P’s)  ตามรายได ้พบวา่ผู ้
เช่าท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากกวา่กลุ่มผู ้
เช่าในระดบัรายไดอ่ื้นๆ  และในกลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาทต่อเดือนให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นราคามากกวา่กลุ่มผูเ้ช่าในระดบัรายไดอ่ื้น 
 
ข้อเสนอแนะ    
 จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  จากการเก็บแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลาย  และมีความ
ตอ้งการในดา้นการบริการท่ีแตกต่างกนั  เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการ  
(7P’s)  ตามเพศ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยั
ดา้นราคา  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ในระดบั
มาก  แต่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายกลับให้ความส าคญักับปัจจยัดังกล่าวในระดับปานกลาง
ทั้งหมด  นอกจากนั้นเม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการ  (7P’s)  ตามรายได้
ต่อเดือน  พบว่าผูเ้ช่าท่ีมีรายไดม้ากกว่า  15,000  บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัมากกว่ากลุ่มผูเ้ช่าในระดบัรายไดอ่ื้นๆ  และในกลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาทต่อ



 

81 

 

เดือนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคามากกวา่กลุ่มผูเ้ช่าในระดบัรายไดอ่ื้น  จากการศึกษาสามารถ
น าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทางเพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจลงทุนท าหอพกัใน
พื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยแยกเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการ
ส าหรับผูเ้ช่าเพศหญิง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าเพศชาย  ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท  ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง  5,000  -  15,000  บาท  และ
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาทข้ึนไป  

ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าเพศหญิงและเพศ
ชาย  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง  5,000  -  15,000  
บาท  และส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการส าหรับผูเ้ช่าท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาทข้ึน
ไป  โดยทัว่ไปอาจจดัให้มีความคล้ายคลึงกนัได้ในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  
ประการดงัน้ี   
 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
ตวัหอพกั  โดยเนน้การสร้างความพึงพอใจใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  โดยให้ความส าคญักบัการจดั
องค์ประกอบของหอพกัให้มีความเหมาะสม  สวยงาม  สะอาดและคงทน  ตลอดจนถึงการจดัให้
ภายในหอ้งพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพกัอยา่งครบถว้น  เช่น  มีบริการเคเบิลทีว ี 
อินเทอร์เน็ท  พดัลม  หรือเคร่ืองปรับอากาศ  ตลอดจนการจดัให้มีพื้นท่ีจอดรถอย่างเพียงพอและ
ปลอดภยั  โดยผูป้ระกอบการอาจพิจารณาจดัห้องพกัและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องพกัแตกต่างกนั
ไป  เพื่อใหส้ามารถรองรับกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน 
 กลยุทธ์ด้านราคา  ผูป้ระกอบการควรวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน 

เช่นกลุ่มคนท างาน กลุ่มนิสิตนกัศึกษา และควรท าการเปรียบเทียบราคาในดา้นการคิดค่าน ้ า  ค่าไฟ  
ค่าเช่ารายเดือน  และค่าประกนัความเสียหายกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ทางดา้นราคาและก าหนดราคาใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของผูป้ระกอบการ  
 กลยุทธ์ด้านสถานที่  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้เลือกท าเลใน
การลงทุนสร้างหอพกั  เพราะหากผูป้ระกอบการมีท าเลท่ีตั้งของหอพกัอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนหรือใกล้
ตลาด  ใกล้สถานศึกษาหรือท่ีท างานของผูเ้ช่า  จะท าให้ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขนัอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้ ง
หอพกัไกลจากแหล่งชุมชนหรือตลาด  เพราะจะเป็นปัจจยัแรกในแง่ของสถานท่ีท่ีผูเ้ช่าจะพิจารณา
ในการเลือกเช่า  นอกจากนั้นหากผูป้ระกอบการมีการจัดสถานท่ีจอดรถของผูเ้ช่าให้มีความ
ปลอดภยั  เช่น  มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  หรือจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัดูแล  ก็จะเป็น
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การสร้างความแตกต่างและดึงดูดใหผู้เ้ช่าเลือกท่ีจะเช่าพกักบัทางผูป้ระกอบการมากข้ึน  แต่อยา่งไร
ก็ตามหากผูป้ระกอบการมีท าเลในการตั้งหอพกัอยู่ในท าเลท่ีไม่เหมาะสม  ผูป้ระกอบการควรหา
หรือสร้างกลยุทธ์ในปัจจยัดา้นอ่ืนมาทดแทน  เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการและมองขา้ม
จุดดอ้ยในดา้นน้ีไป 
 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีมุมหรือวิธีการในการแจ้ง
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  เช่น  การจดัให้มีมุมอ่านหนงัสือพิมพ ์ บริการแก่ผูพ้กัอาศยั  
การมีบอร์ดแจ้งข่าวสารท่ีส าคัญแก่ผู ้พ ักอาศัย  เป็นต้น  นอกจากนั้ นผู ้ประกอบการควรให้
ความส าคญักบัผูเ้ช่าหอพกัโดยให้ความเป็นกนัเอง เอาใจใส่ดูแลอย่างใกลชิ้ด ตลอดจนคอย
สอบถามถึงความตอ้งการท่ีจะให้หอพกัปรับปรุงการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ  และมอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษต่างๆแก่ผูพ้กัอาศยัในโอกาสส าคญัๆต่างๆ  เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัเกิดความรู้สึก
ประทบัใจ  เป็นกนัเอง  ซ่ึงจะส่งผลต่อการบอกต่อแนะน าใหค้นรู้จกัเขา้มาใชบ้ริการหอพกัต่อไป  
 กลยุทธ์ด้านบุคลากร  ผูป้ระกอบการควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถส่ือสาร
ขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้สามารถรับรู้และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น  
การจดัเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือประจ าหอพกั  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มความ
มัน่ใจให้กบัผูพ้กัอาศยัในแง่ของความปลอดภยัในการพกัอาศยัและการจดัระเบียบในการเขา้ออก
หอพกั  การฝึกอบรมให้บุคลากรของหอพกัให้ความเอาใจใส่ต่อผูพ้กัอาศยั  และบริการในกิจกรรม
ต่างๆของผูพ้กัอาศยัดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใสและเป็นกนัเอง 
 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัวิธีการด าเนินงานของ
หอพกั  โดยเนน้การใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ตามกลยุทธ์ต่างๆท่ีก าหนดไว ้ 
เพื่อใหเ้กิดการจดัการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  โดยผูป้ระกอบการ
ควรจดัให้ลูกคา้หรือผูเ้ช่าไดรั้บความสะดวกสบายจากกระบวนการให้บริการของหอพกั  ไม่ว่าจะ
เป็นอาคาร  เคาน์เตอร์บริการ  ห้องน ้ า  ทางเดิน  ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จะตอ้งสร้างความสบาย
ตาและความสบายใจให้ลูกคา้  ตลอดจนการจดัระบบรักษาความปลอดภยัของหอพกั  เช่น  ระบบ
คีย์การ์ด  กล้องวงจรปิด  เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในแง่ความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัภายในหอพกั  
นอกจากนั้ นผูป้ระกอบการควรจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครันทั้ งด้าน  ไฟฟ้า  และ
น ้ าประปา  และควรมีอุปกรณ์ส ารองเช่น  หลอดไฟ ก๊อกน ้ า  เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัผูพ้กัอาศยั   
 กลยุทธ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ผูป้ระกอบการควรแสดงให้เห็นคุณค่าของการบริการ
โดยผ่านการน าเสนอท่ีมองเห็นได้  เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัเห็นคุณค่าของการบริการ  เช่นการจดัให้
สภาพแวดล้อมของหอพกัมีความปลอดภัย  สะอาด  ร่มร่ืน  มีการจัดให้หอพกัมีบรรยากาศ
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เหมาะสม  เช่น  มีการติดไฟแสงสวา่งบริเวณทางเขา้หอพกัให้มีความสว่างบริเวณถนนหอพกัและ
บริเวณโดยรอบเพียงพอ  ทั้ งน้ีเพื่อให้ผู ้พกัอาศัยเกิดความมั่นใจโดยเฉพาะในเวลากลางคืน  
นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควรมีการออกแบบหอพกัให้มีความสวยงามและจดัพื้นท่ีบริเวณต่างๆ
ภายในหอพกัให้มีความสวยงามและเป็นสัดส่วน  เช่น  บริเวณพื้นท่ีซกัลา้ง  ห้องโถง  หรือบริเวณ
ลานจอดรถ  เป็นตน้  

แต่หากผูป้ระกอบการต้องการสร้างหอพกัส าหรับเพศหญิงโดยเฉพาะ  อาจต้องให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นบุคลากร  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  
และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นพิเศษ  เพราะกลุ่มเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว
ในระดบัท่ีมากกวา่เพศชาย  โดยอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดดงักล่าวในแต่ละปัจจยั  ดงัน้ี 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
ตวัหอพกั  โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบักลุ่มลูกคา้เพศหญิง  โดยให้ความส าคญักบัการ
สร้างความแตกต่างของหอพกัหรือห้องพกั  เพื่อให้กลุ่มลูกคา้เพศหญิงรับรู้ถึงความแตกต่างท่ีไดรั้บ
จากหอพกั  โดยอาจเน้นการจดัองค์ประกอบของหอพกัและห้องพกัให้มีความเหมาะสม  สวยงาม  
สะอาดคงทน  และปลอดภยั  ตลอดจนถึงการจดัให้ภายในห้องพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
ภายในห้องพกัอยา่งครบถว้น  เช่น  มีบริการเคเบิลทีวี  อินเทอร์เนท  พดัลมหรือเคร่ืองปรับอากาศ  
และการมีเคร่ืองท าน ้ าอุ่นภายในห้องน ้ า  ตลอดจนการจัดให้มีพื้นท่ีจอดรถอย่างเพียงพอและ
ปลอดภยั   
 กลยุทธ์ด้านราคา  ผูป้ระกอบการอาจใชก้ลยุทธ์ดา้นการก าหนดราคาต ่า  เช่นตั้งราคาให้
ถูกกว่าในมุมมองของลูกคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอ่ืน  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัหอพกั
โดยน าเสนอความโดดเด่นในด้านอ่ืนๆเพิ่มเติม  เช่น การมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี  สภาพ
ห้องท่ีใหม่และสวยงามกว่าคู่แข่ง  นอกจากน้ีผูป้ระกอบการอาจจดัให้มีการแสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายต่างๆในใบแจง้หน้ีให้กบัลูกคา้  เพื่อให้ลูกคา้รู้สึกถึงความน่าเช่ือถือและความมี
เหตุผลในการคิดค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน   
 กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรจดัให้มีมุมหรือวิธีการในการแจ้ง
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูพ้กัอาศยั  เช่น  การจดัใหมี้มุมอ่านหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารบริการแก่
ผูพ้กัอาศยั  การมีบอร์ดแจง้ข่าวสารท่ีส าคญัแก่ผูพ้กัอาศยั  เป็นตน้  นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควร
ให้ความส าคญักบัผูเ้ช่าหอพกัโดยให้ความเป็นกนัเอง เอาใจใส่ดูแลอย่างใกลชิ้ด ตลอดจนคอย
สอบถามถึงความตอ้งการท่ีจะให้หอพกัปรับปรุงการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ  และมอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษต่างๆแก่ผูพ้กัอาศยัในโอกาสส าคญัๆต่างๆ  เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัเกิดความรู้สึก
ประทบัใจ  เป็นกนัเอง  ซ่ึงจะส่งผลต่อการบอกต่อแนะน าใหค้นรู้จกัเขา้มาใชบ้ริการหอพกัต่อไป  
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 กลยุทธ์ด้านบุคลากร  ผูป้ระกอบการควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถส่ือสาร
ขอ้มูลของผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้สามารถรับรู้และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น  
การจดัเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือประจ าหอพกั  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มความ
มัน่ใจให้กบัผูพ้กัอาศยัในแง่ของความปลอดภยัในการพกัอาศยัและการจดัระเบียบในการเขา้ออก
หอพกั  การฝึกอบรมให้บุคลากรของหอพกัให้ความเอาใจใส่ต่อผูพ้กัอาศยั  และบริการในกิจกรรม
ต่างๆของผูพ้กัอาศยัด้วยความยิ้มแยม้แจ่มใสและเป็นกนัเอง  ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการรับรู้ถึง
ความตอ้งการของลูกคา้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัหอพกั  เพื่อน ามาพฒันาและปรับปรุงการด าเนิน
ธุรกิจต่อไป 
 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัวิธีการด าเนินงานของ
หอพกั  โดยเนน้การใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ตามกลยุทธ์ต่างๆท่ีก าหนดไว ้ 
เพื่อใหเ้กิดการจดัการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  โดยผูป้ระกอบการ
ควรจดัให้ลูกคา้หรือผูเ้ช่าไดรั้บความสะดวกสบายจากกระบวนการให้บริการของหอพกั  ไม่ว่าจะ
เป็นอาคาร  เคาน์เตอร์บริการ  ห้องน ้ า  ทางเดิน  ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จะตอ้งสร้างความสบาย
ตาและความสบายใจให้ลูกคา้  ตลอดจนการจดัระบบรักษาความปลอดภยัของหอพกั  เช่น  ระบบ
คีย์การ์ด  กล้องวงจรปิด  เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในแง่ความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัภายในหอพกั  
นอกจากนั้ นผูป้ระกอบการควรจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครันทั้ งด้าน  ไฟฟ้า  และ
น ้ าประปา  และควรมีอุปกรณ์ส ารองเช่น  หลอดไฟ ก๊อกน ้ า  เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัผูพ้กัอาศยั   
 กลยุทธ์ด้านลักษณะทางกายภาพ  ผูป้ระกอบการควรก าหนดกลยุทธ์โดยเน้นในเร่ือง
ของส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้เกิดกบัหอพกัและแสดงให้เห็นคุณค่า
ของการบริการโดยผา่นการน าเสนอท่ีมองเห็นได ้ เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัเห็นคุณค่าของการบริการ  เช่น
การจัดให้สภาพแวดล้อมของหอพักมีความปลอดภัย  สะอาด  ร่มร่ืน  มีการจัดให้หอพักมี
บรรยากาศเหมาะสม  เช่น  มีการติดไฟแสงสวา่งบริเวณทางเขา้หอพกัให้มีความสวา่งบริเวณถนน
หอพกัและบริเวณโดยรอบเพียงพอ  ทั้ งน้ีเพื่อให้ผูพ้กัอาศัยเกิดความมั่นใจโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน  นอกจากนั้นผูป้ระกอบการควรมีการออกแบบหอพกัให้มีความสวยงามและจดัพื้นท่ี
บริเวณต่างๆภายในหอพกัให้มีความสวยงามและเป็นสัดส่วน  เช่น  บริเวณพื้นท่ีซักลา้ง  ห้องโถง  
หรือบริเวณลานจอดรถ  เป็นตน้ 
 ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการสร้างหอพกัส าหรับกลุ่มผูเ้ช่าในแต่ละระดบัรายได้ท่ี
ต่างกนั  เม่ือจ าแนกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง  7  ประการ  (7P’s)  ตามรายได ้พบวา่ผูเ้ช่าท่ี
มีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาทให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมากกวา่กลุ่มผูเ้ช่าใน
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ระดบัรายไดอ่ื้นๆ  และในกลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาทต่อเดือนให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นราคามากกวา่กลุ่มผูเ้ช่าในระดบัรายไดอ่ื้น  อาจตอ้งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  และ
ปัจจยัดา้นราคาเป็นพิเศษ  โดยอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดดงักล่าวในแต่ละปัจจยั  ดงัน้ี   

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์หรือ
ตวัหอพกั  โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบักลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มตามระดบัรายได้  โดยให้
ความส าคญักบัการสร้างความแตกต่างของหอพกัหรือห้องพกั  โดยอาจเน้นการจดัองค์ประกอบ
ของหอพกัและหอ้งพกัใหมี้ความเหมาะสม  สวยงาม  สะอาดคงทน  และปลอดภยั  ตลอดจนถึงการ
จดัให้ภายในห้องพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพกัอย่างครบถ้วน  เช่น  มีบริการ
เคเบิลทีวี  อินเทอร์เนท  พัดลมหรือเคร่ืองปรับอากาศ  ตลอดจนการจดัให้มีพื้นท่ีจอดรถอย่าง
เพียงพอและปลอดภยั  และผูป้ระกอบการอาจเพิ่มเติมกลยุทธ์ดา้นน้ีดว้ยการออกแบบห้องพกัให้ดูดี  
เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มผูเ้ช่าในแต่ละระดบัรายได ้ ซ่ึงการออกแบบและตกแต่งห้องพกัในรูปแบบท่ี
ต่างกนั  จะเป็นส่ิงท่ีช่วยผูป้ระกอบการก าหนดกลุ่มผูเ้ช่าหอพกัไปในตวัดว้ย  เช่น 

กลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่  5,000  บาท  อาจตกแต่งห้องพกัดว้ยเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน  
เช่น  เตียงนอน  ตู้เส้ือผา้  โต๊ะเคร่ืองแป้ง  ฯลฯ  สุขภณัฑ์ภายในห้องน ้ า  เช่น  โถแบบนั่งยอง      
เป็นตน้ 

กลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง  5,000  -  15,000  บาท  อาจตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน
เช่น  เตียงนอน  ตูเ้ส้ือผา้  โต๊ะเคร่ืองแป้ง  ฯลฯ  เช่นเดียวกบักลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายได้น้อยกว่า  5,000  
บาท  แต่ผูป้ระกอบการอาจเลือกเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความสวยงามมากข้ึนกวา่เดิม  และอาจเพิ่มเติมดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆภายในหอ้งพกั  เช่น  พดัลม  เคร่ืองสุขภณัฑ์ภายในห้องน ้ า  เช่น  โถชกั
โครก  อ่างลา้งหนา้  เป็นตน้ 

กลุ่มผูเ้ช่าท่ีมีรายไดม้ากกวา่  15,000  บาทข้ึนไป  อาจเพิ่มเติมการตกแต่งและออกแบบ
ห้องพกัให้สวยงามมากข้ึน  ตลอดจนเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกัท่ีดูดีและสวยงามและเขา้
กนัได้ดีกบัภายในห้องพกั  นอกจากนั้นผูป้ระกอบการอาจจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
ภายในห้องพกั เช่น  ทีวี  ตู ้เย็น  พดัลมหรือเคร่ืองปรับอากาศ  ภายในห้องพกัเพิ่มเติม  เคร่ือง
สุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้า  เช่น  โถชกัโครก  อ่างลา้งหนา้  ฝักบวัอาบน ้า  และฝักบวัช าระ  เป็นตน้     
 กลยุทธ์ด้านราคา  ผูป้ระกอบการอาจใชก้ลยทุธ์ดา้นการก าหนดราคาเป็นตวัก าหนดกลุ่ม
ผูเ้ช่าหอพกัตามแต่ละระดบัรายไดเ้พื่อเป็นการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ชดัเจน  เช่น  
ใชก้ลยุทธ์ก าหนดราคาต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียง  และสร้างความโดดเด่น
ในเร่ืองสภาพภายในห้องพกัท่ีดีกว่าคู่แข่ง  หรือใช้การก าหนดราคาสูง  โดยแสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามและดูดี  เหมาะสมคุม้ค่ากบัราคาท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย      


