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แบบสอบถาม                         
ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในเขตต าบลสุเทพ 

ของบุคลากรและนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 

 ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเช่า อพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในเขตต าบลสุเทพของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะถือเป็น
ความลบัและจะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ทางดา้นวิชาการเท่านั้นโดยไม่ระบุถึงตวับุคคล
แต่ประการใด จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยั และขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีกรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 

ท่านต้องการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในเขตต าบลสุเทพหรือไม่ 
1. ตอ้งการ   2. ไม่ตอ้งการ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง:  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน ท่ีท่านเลือก หรือเติมค าในช่องวา่งท่ีเตรียมไวใ้ห ้
1)  เพศ    
  1. ชาย    2. หญิง 
2)  อาย ุ    
  1. ไม่เกิน 20 ปี  2. 21-25 ปี  3. 26-30 ปี  
  4. 31-35 ปี   5. 36-40 ปี  6. มากกวา่ 40 ปี 
3)  ระดบัการศึกษาท่ีส าเร็จของท่าน  
  1. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  3. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   4. ปริญญาโทหรือสูงกวา่ปริญญาโท 
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
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4)   สภานะภาพหลกัในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่    
  1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  2. นกัศึกษาระดบับณัฑิตวทิยาลยั 
  3. พนกังานและอาจารย ์  4. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
5)  สถานท่ีตั้งหลกัของคณะท่ีเรียนหรือหน่วยงานท่ีท างานของท่าน (ปัจจุบนั) 

1. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในส่วนกลาง 2. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก 
3. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังแม่เหียะ 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………….. 

6)  สถานภาพ 
  1. โสด  2. สมรส  3. อ่ืนๆ โปรดระบุ................  
7)  รายไดต่้อเดือนของท่าน 
  1.ไม่เกิน 5,000 บาท     2. 5,001-10,000 บาท 3. 10,001-15,000 บาท 
  4. 15,001- 20,000 บาท   5. 20,001-25,000 บาท 6. 25,001-30,000 บาท 
  7. 30,001-35,000 บาท    8. 35,001-40,000 บาท 9. 40,001-50,000 บาท 
  10. มากกวา่ 50,000 บาท โปรดระบุ................................  
8)  ภูมิล าเนาเดิม 
  1. อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  2. อ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  3. จงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคเหนือ  4. ภาคกลาง    
  5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  6. ภาคตะวนัออก 

7. ภาคใต ้    8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................  
9)  รูปแบบหลกัท่ีพกัขณะศึกษาหรือปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ท่ีพกัปัจจุบนั) 
  1. ท่ีพกัรูปแบบท่ีไม่มีค่าเช่า เช่น บา้นส่วนตวั บา้นญาติ 
  2. ท่ีพกัสวสัดิการของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
   เช่น บา้นพกัสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยั 
   3. หอพกัในก ากบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 4. หอพกันอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
  5. บา้นเช่า     6. คอนโด    
  7. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
10) ท่ีตั้งของท่ีพกัขณะศึกษาหรือปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่หรือบริเวณท่ีใกล้เคียงมากทีสุ่ด 
  1. ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2. ประตูหนา้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   3. ประตูคณะวศิวกรรมศาสตร์  4. ประตูคณะเกษตรศาสตร์  
  5. ประตูไผล่อ้ม   6. มหาวทิยายาลยัเชียงใหม่ฝ่ังแม่เหียะ 
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  7. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก 8. พื้นท่ี อ่ืนๆในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  9. อ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โปรดระบุ.................................   
  10.  จงัหวดัอ่ืนๆ โปรดระบุ.................................. 
11) อตัราค่าเช่าท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั (เฉล่ียต่อเดือนต่อคน) 
  1. ไม่เสียค่าเช่า 2. ไม่เกิน 1,000 บาท  3. 1,001-2,000 บาท    
  4. 2,001-3,000 บาท   5. 3,001-4,000 บาท  6. 4,001-5,000 บาท 
  7. 5,001-6000 บาท 8. สูงกวา่ 6,000 บาท โปรดระบุ...................... 
12) ยานพาหนะหลกัทีใ่ชใ้นการเดินทางขณะศึกษาหรือปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 1. รถยนต ์   2. รถจกัรยานยนต ์  3. รถจกัยาน 
 4. รถยนตรั์บจา้ง (รถส่ีลอ้แดง)  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. ……. 

 
ตอนที ่2 พฤติกรรมในการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือน 
ค าช้ีแจง:  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน ท่ีท่านเลือก หรือเติมค าในช่องวา่งท่ีเตรียมไวใ้ห ้
13) งบประมาณดา้นค่าเช่าพกัท่ีท่านคาดวา่จะเช่า (ต่อเดือนต่อหอ้ง) 
  1. ไม่เกิน 2,000 บาท 2. 2,001-3,000 บาท   3. 3,001-4,000 บาท  
  4. 4,001-5,000 บาท 5. 5,001-6000 บาท 6. 6,001-7,000 บาท  
  7. 7,001-8,000 บาท 8. มากกวา่ 8,000 บาท โปรดระบุ......................... 
14) พื้นท่ีภายในหอ้งต ่าสุดท่ียอมรับได ้
  1. ไม่เกิน 20 ตารางเมตร    2. 21-24 ตารางเมตร   3. 25-28 ตารางเมตร 
  4. 29-32 ตารางเมตร        5. 33-36 ตารางเมตร 6. มากกวา่ 36 ตารางเมตร 
  7.ไม่สามารถระบุได ้  
15) จ  านวนผูท่ี้พกัอาศยัในหอ้ง 
  1. 1 คน    2. 2 คน  
  3. 3 คน    4. มากกวา่ 3 คน 
16) ระยะเวลาในการเช่า 
  1. ไม่เกิน 3 เดือน   2. 4-6 เดือน    
  3. 7-12 เดือน    4. มากกวา่ 1 ปี 
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17) แหล่งขอ้มูลท่ีท่านใชป้ระกอบการตดัสินใจเช่าอพาร์ตเมนต ์ 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ระดบัความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. หาดว้ยตนเอง      

2. ไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั      

3. แผน่พบั/ใบปลิว      

4. ทางอินเตอร์เน็ต      

5. อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................      

 
18) หากเลือกไดท้่านตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตบ์ริเวณใดมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. ใกลส้ถานท่ีท างาน/ศึกษา  2. ใกลท้างเขา้ออกกองบิน 41   
  3. ใกลห้า้งสรรพสินคา้  4. แถบชานเมือง/ชนบท  
  5. อยูใ่นแหล่งชุมชน   6. อ่ืนๆ โปรดระบุ….......................... 
19) ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีท่านตอ้งการในอพาร์ตเมนตท่ี์เช่า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1. ท่ีนอน  2. ตูเ้ส้ือผา้  3. โตะ๊เคร่ืองแป้ง 
  4. โตะ๊เกา้อ้ี  5. พดัลม  6. เคร่ืองปรับอากาศ 
  7. เคร่ืองท าน ้าอุ่น 8. ตูเ้ยน็  9. โทรทศัน์ 
  10. โทรศพัท ์ 11.อินเตอร์เน็ต      12.ราวตากผา้ท่ีระเบียงหอ้ง 
  13.อ่ืนๆโปรดระบุ.................... 14.ไม่ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก (เป็นหอ้งวา่ง)
 20) สีของหอ้งพกัท่ีท่านตอ้งการ 
  1. สีขาว 2. สีฟ้า 3. สีเทา     
  4. สีครีม 5. สีชมพ ู 6.สีอ่ืนๆโปรดระบุ........................... 
21) ท่านมีความพึงพอใจในท่ีพกัปัจจุบนัท่ีอาศยัอยูใ่นระดบั  
   1. พึงพอใจมาก   2. พึงพอใจปานกลาง  3. ไม่พึงพอใจและก าลงัหาหอพกัใหม่ 
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ส่วนที3่ ข้อมูลลกัษณะอพาร์ตเมนต์ทีเ่ป็นทีต้่องการของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวาง ประกอบดว้ย 
หอ้งนอน ห้องนัง่เล่น หอ้งครัว ระเบียง และ
หอ้งน ้า 

     

2.มีช่องพื้นท่ีจอดรถยนต ์75% ของจ านวนหอ้งพกั      
3. มีส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย ท่ีนอน ตู้
เส้ือผา้ โตะ๊เคร่ืองแป้ง โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองท าน ้าอุ่น 

     

4. มีระบบอินเตอร์เน็ตในหอ้งพกัฟรี      
5. มีบริการใหเ้ช่าเคร่ืองใชฟ้้า เช่น โทรทศัน์  ตูเ้ยน็      
6. มีเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั      
7. มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด 
กลอ้งวงจรปิด 

     

8. มีบริการซกัอบรีด ในบริเวณท่ีพกั      
9. มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่งชดัเจน      
10. มีบริการหอ้งฟิตเนสส าหรับผูพ้กัอาศยั      
ด้านราคา 
1.ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-4,500 บาทต่อเดือน      
2.ค่าน ้าประปา 100 บาทต่อคน      
3.ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย      
4.สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน      
5.ค่าประกนัเท่ากบัค่าเช่าหอ้งพกั 1 เดือน        
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ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 เส้นถนนสุเทพ      
2.ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม      
3.ท่ีพกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่      
4.มีความสะดวกในการเดินทาง      
5.มีร้านค้าให้บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ร้านซกัรีด ภายในบริเวณท่ีพกั 

     

6.มีการให้ข้อมูลผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ตและคัท
เอาท ์

     

7. มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด 
กลอ้งวงจรปิด 

     

8. มีบริการซกัอบรีด ในบริเวณท่ีพกั      
9. มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่งชดัเจน      
10. มีบริการหอ้งฟิตเนสส าหรับผูพ้กัอาศยั      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.มีการใหส่้วนลดค่าเช่า ส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว      
2.มีคูปอง 500 บาท ให้กับผู ้ท่ีพ ักในสัญญา 1 ปี 
หรือพักอาศัยมา 1 ปีส าหรับไวเ้ป็นค่าซ่อมแซม
หรือปรับปรุงส่วนต่างๆภายในหอ้งพกั 

     

3.บริการเคเบิ้ลทีวีในกลุ่มช่องท่ีมีการเสียค่าใช้จ่าย
ในราคาพิเศษ เช่น ช่อง ฟุตบอลต่างประเทศ 

     

4.บริการเคเบิ้ลทีวฟีรีในกลุ่มช่องทัว่ไป      
5.ให้ผูเ้ช่ามีการผ่อน/เช่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ตูเ้ย็น 
ไดใ้นราคาพิเศษ 

     

6.มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั เช่น งานปีใหม่      
7.มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี      
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ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านบุคคล 
1.มีการควบคุมและเอาใจใส่จากผูดู้แล      
2. อธัยาศยัของผูดู้แล ยิม้แยม้แจ่มใส      
3.ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษาความปลอดภยั      
4.ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด      

ด้านกระบวนการให้บริการ 
1.บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมส่ิงของท่ีช ารุด      
2.การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการ
จดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ี 
สามารถตรวจสอบได ้  

     

3.มีความยืดหยุ่นในการช าระค่าบริการต่างๆ เช่น 
ค่าเช่า ค่าน ้า ค่าไฟ 

     

4.มีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน       
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.สภาพแวดลอ้มท่ีพกั สะอาด น่าอยู ่      
2.มีพื้นท่ีสวนหย่อมส าหรับนั่งพักผ่อนบริเวณ  
อพาร์ตเมนต ์

     

3.มีระบบการเขา้ออกโดยใช้คียก์าร์ด และมีกล้อง
วงจรปิด   

     

4.มีใบ รับรองคุณภาพท่ีผ่านการประเมินโดย
หน่วยงานของรัฐ 
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สถานทีต่ั้งอพาร์ตเมนต์ 

 
ตัวอย่างห้องพกั 

ถา้หากมีอพาร์ตเมนตใ์หม่บริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใกลก้บัทางเขา้กองบิน 41 ซ่ึง
มีถนนเส้นใหม่ท่ีตดัผา่นเขา้กองบิน 41 ผา่นหนา้อพาร์ตเมนต ์โดยมีห้องพกัขนาด 32 ตารางเมตร มี
ท่ีนอน ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง เกา้อ้ี พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ระบบคียก์าร์ด กลอ้ง
วงจรปิด พื้นท่ีจอดรถ (โดยเฉพาะรถยนตท่ี์ครอบคลุม ร้อยละ75 ของจ านวนห้องพกั) ห้องฟิตเนส 
และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกห้อง 
ท่านคิดวา่ ราคาค่าเช่าสูงสุดท่ีเตม็ใจเช่ามีราคาเดือนละ ...........................  บาท 

ราคาค่าไฟฟ้าสูงสุดท่ีเตม็จ่ายราคาหน่วยละ .........................  บาท 
ราคาค่าน ้าสูงสุดท่ีเตม็ใจจ่ายราคาหน่วยละ  ........................  บาท  

จากตัวอย่างของห้องพกั ถ้ามีการเปิดให้บริการท่านจะมาใช้บริการหรือไม่ 
1. ใชบ้ริการ  2. ไม่ใชบ้ริการ  3. ไม่แน่ใจ  
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ส่วนที ่4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิม่เติม 
ปัญหาทีเ่คยพบในการพกัอาศัยในหอพกัปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1. หอ้งพกัมีขนาดคบัแคบ  2. มีเฟอร์นิเจอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

  3. หอ้งน ้าและสุขภณัฑ ์ทรุดโทรม 4. ไม่มีการดูแลความสะอาด 

  5. ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ  6. ค่าเช่าหอ้งพกัแพง 

  7. ค่าน ้าค่าไฟแพงเกินความเป็นจริง 8. ไม่มีอินเตอร์เน็ต 

  9. มีอินเตอร์เน็ตแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 10. ไม่มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี  

  11. ถนนทางเขา้ออกคบัแคบเกินไป 12. ถูกรบกวนโดยผูพ้กัอาศยัหอ้งอ่ืน  

  13. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................... 

  
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีท่่านได้สละเวลาตอบแบบสอบถามจนส าเร็จลุล่วง 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-สกุล   นายปรัชญ ์ มาละแซม 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  3 มิถุนายน 2528  
 
ประวตัิการศึกษา  

ประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลวทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ 

มธัยมศึกษา     โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปริญญาตรี     มหาวทิยาลยัพายพั (บริหารธุรกิจบณัฑิต-บธบ.) จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปริญญาโท     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต X-MA.) 

 
ประวตัิการท างาน  

กรรมการและรองผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สินทวลีา้นนา  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูจ้ดัการภาคศรีลา้นนา 5 บมจ.อยธุยาอลิอนัส์(มหาชน)  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูจ้ดัการส านกังานตลาดตน้พยอม บมจ.อยธุยาอลิอนัส์(มหาชน)  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 


