
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใน

การเช่าอพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือนในต าบลสุเทพ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเช่า 
อพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือนในต าบลสุเทพของนกัศึกษาและบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  โดยเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยลัย พนักงานและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจากผลการศึกษา สามารถสรุปผล ข้อค้นพบ อภิปรายผล รวมถึง
ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี เพศหญิง มีอายุ ไม่ เกิน  25 ปี  มีสถานท่ีตั้ งของคณะหรือท่ีท างานอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก สถานภาพโสด มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด 
ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะของท่ีพกัอาศยัเป็นหอพกัท่ีตั้งอยูน่อก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงอยู่บนถนนสุเทพ เช่น ประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประตูคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก โดยมีอตัราค่าเช่าพกัเฉล่ียต่อคนต่อ
เดือนอยูใ่นช่วง 2,001 - 4,000 บาท ใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะหลกัในการเดินทางไปท างาน
และไปศึกษา มีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือน  

ส่วนที ่1.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมในการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือน 
จากผลการสอบถามเฉพาะผูท่ี้มีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือน พบวา่ 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจปานกลางในท่ีพกัปัจจุบนั โดยมีงบประมาณค่าเช่าหอพกัท่ีคาดว่าจะเช่า
ต่อเดือนต่อห้อง ส่วนใหญ่มีงบประมาณ 2,001-4,000 บาท พื้นท่ีภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ยอมรับไดคื้อ ขนาด 28 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้อง
ท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบแบบสอบถามยอมรับไดถึ้ง ร้อยละ 82.9 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อหอ้ง
ส่วนใหญ่พกัห้องละ 2 คน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่มากกว่า 1 ปี โดยอาศยัการคน้หาด้วย
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ตนเองเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต์ รองลงมาคือการไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั 
ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และแผน่พบัหรือใบปลิว ตามล าดบั ส่วนบริเวณท่ีตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตส่์วน
ใหญ่พิจารณาจากระยะทางท่ีใกลก้บัสถานท่ีท างานหรือคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ใน
แหล่งชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการมีดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 
ตูเ้ส้ือผา้ รองลงมาคือ เคร่ืองท าน ้าอุ่นและอินเตอร์เน็ตในหอ้งพกั ท่ีนอน โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองปรับอากาศ 
ตูเ้ยน็ พดัลม ราวตากผา้ท่ีระเบียงหอ้ง โทรทศัน์ และโต๊ะเคร่ืองแป้ง ตามล าดบั  ส่วนสีของห้องพกัท่ี
ตอ้งการคือ สีขาว  

ส่วนที่ 1.3 ข้อมูลลกัษณะส่วนประสมการตลาดบริการของอพาร์ตเมนต์ที่เป็นต้องการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  

ความต้องการต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการของผู ้
ท่ีตอบแบบสอบถามในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่วนปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 
   ความต้องการต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 
3 ล าดบัแรก คือ มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพกัฟรี รองลงมาคือมีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น 
ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด และห้องพกัมีขนาดกวา้งขวาง ประกอบดว้ย ห้องนอน ห้องนัง่เล่น 
หอ้งครัว ระเบียง และหอ้งน ้า ตามล าดบั 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการ
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือค่าประกนัเท่ากบัค่าเช่าห้องพกั 1 เดือน รองลงมาคือค่าน ้าประปา 100 บาทต่อคน และค่าไฟฟ้า 7 
บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีร้านคา้ให้บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซักรีดภายใน
บริเวณท่ีพกั รองลงมาคือ มีการให้ขอ้มูลผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตและคทัเอาท์ และมีความสะดวกใน
การเดินทาง ตามล าดบั 
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ความต้องการต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีWifiให้ผูพ้กัอาศยัใช้ฟรี รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลดค่าเช่าส าหรับผูเ้ช่า
ระยะยาว และมีบริการเคเบิ้ลทีวฟีรีในกลุ่มช่องทัว่ไป ตามล าดบั 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือความเอาใจใส่ของพนกังานรักษาความปลอดภยั รองลงมาคือมีการควบคุมและเอาใจใส่จาก
ผูดู้แล และผูดู้แลมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส ตามล าดบั 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือมีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืนกบัมีบริการต่างๆ ท่ีรวดเร็ว 
เช่น การซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ารุด รองลงมาคือการใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือระบบกล้องวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได้และมีความยืดหยุ่นในการช าระ
ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ตามล าดบั 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้มรอบท่ีพกัมีความสะอาดน่าอยูอ่าศยั รองลงมาคือ มีระบบการ
เขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ดและมีกลอ้งวงจรปิด และมีใบรับรองคุณภาพหอพกัท่ีผ่านการประเมินโดย
หน่วยงานของภาครัฐ ตามล าดบั  

ส่วนที ่2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ส่วนที่  2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของและนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่จ าแนกตามสถานภาพในมหาลยัเชียงใหม่ไดด้งัน้ี 

กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูต้อบแบบสอบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาย ุ21-25 ปี  มีสถานท่ีตั้งของคณะอยูใ่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก สถานภาพโสด มีรายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ ลักษณะของท่ีพักอาศัยเป็นหอพักท่ีตั้ งอยู่นอก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงอยู่บนถนนสุเทพ เช่น ประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประตูคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก โดยมีอตัราค่าเช่าพกัเฉล่ียต่อคนต่อ
เดือน อยู่ในช่วง 2,001 - 4,000 บาท ใช้รถจกัรยานยนต์เป็นยานหาพนะหลักในการเดินทางไป
ท างานและไปศึกษา มีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือน 
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กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ผูต้อบแบบสอบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ไม่เกินมีอายุ 26-35 ปี  มีสถานท่ีตั้งของคณะอยูใ่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก สถานภาพ
โสด มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ ลกัษณะของท่ีพกัอาศยัเป็น
หอพกัท่ีตั้งอยูน่อกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวน
ดอก โดยมีอัตราค่าเช่าพักเฉล่ียต่อคนต่อเดือน อยู่ในช่วง 3 ,001-5,000 บาท  ใช้รถยนต์เป็น
ยานพาหนะหลกัในการเดินทางไปท างานและไปศึกษา มีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบราย
เดือน 

กลุ่มพนักงานและอาจารย์ ผูต้อบแบบสอบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุไม่เกิน 21-30 ปี  มีสถานท่ีตั้ งของคณะหรือท่ีท างานอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก 
สถานภาพโสด มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ โดยเฉพาะจงัหวดั
เชียงใหม่ ลกัษณะของท่ีพกัอาศยัเป็นหอพกัท่ีตั้งอยูน่อกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และท่ีพกัรูปแบบท่ี
ไม่มีค่าเช่า เช่น บา้นญาติ บา้นส่วนตวั ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งใกล้เคียงอยู่บนถนนสุเทพ เช่น ประตูคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประตูคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก โดยมีอตัราค่าเช่า
พกัเฉล่ียต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 1,000 บาทกบั 2,001-4,000 บาท ใชร้ถยนตเ์ป็นยานหาพนะหลกัใน
การเดินทางไปท างานและไปศึกษา มีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือน 

ส่วนที่ 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือน จ าแนก
ตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความตอ้งการเช่าอพาร์ต
เมนตแ์บบรายเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจปานกลางในท่ีพกัปัจจุบนั โดยมีงบประมาณ
ค่าเช่าหอพกัท่ีคาดว่าจะเช่าต่อเดือนต่อห้องส่วนใหญ่ มีงบประมาณมากกว่า 3,000 บาท พื้นท่ี
ภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ียอมรับไดคื้อ ขนาด 21-28 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 
32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบแบบสอบถามยอมรับได้ถึง 
ร้อยละ 84.7 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกัห้องละ 2 คน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่
มากกว่า 1 ปี โดยอาศัยการค้นหาด้วยตนเองเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต ์
รองลงมาคือ การได้รับค าแนะน าจากคนรู้จกั ส่วนบริเวณท่ีต้องการเช่าอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ 
พิจารณาจากระยะทางท่ีใกล้กับคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ในแหล่งชุมชน ส่วน
เฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการมีดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ท่ีนอน รองลงมา
คือ อินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั ตูเ้ส้ือผา้ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น โต๊ะเก้าอ้ี เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ พดัลม 
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ราวตากผา้ท่ีระเบียงหอ้ง โทรทศัน์ และโตะ๊เคร่ืองแป้ง ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สี
ขาว  

กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความตอ้งการเช่า 
อพาร์ตเมนต์แบบรายเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจปานกลางในท่ีพกัปัจจุบัน โดยมี
งบประมาณค่าเช่าหอพกัท่ีคาดวา่จะเช่าต่อเดือนต่อห้องส่วนใหญ่มีงบประมาณมากกวา่  3,000  บาท 
พื้นท่ีภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับไดคื้อ ขนาด 25-32 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ี
ห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบแบบสอบถามยอมรับได้
ถึง ร้อยละ 79.7 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกัห้องละ 2 คน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วน
ใหญ่มากกว่า 1 ปี โดยอาศยัการคน้หาด้วยตนเองเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต ์
รองลงมาคือการได้รับค าแนะน าจากคนรู้จกั ส่วนบริเวณท่ีต้องการเช่าอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ 
พิจารณาจากระยะทางท่ีใกล้กับคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ในแหล่งชุมชน โดยมี
เฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการมีดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ตูเ้ส้ือผา้ รองลงมา
คือ ท่ีนอน โต๊ะเกา้อ้ี อินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ 
พดัลม และราวตากผา้ท่ีระเบียงหอ้ง ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สีขาว 

กลุ่มพนักงานและอาจารย์ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต์
แบบรายเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจปานกลางในท่ีพกัปัจจุบนั โดยมีงบประมาณค่าเช่า
หอพกัท่ีคาดวา่จะเช่าต่อเดือนต่อหอ้งส่วนใหญ่มีงบประมาณมากกวา่ 3,000 บาท พื้นท่ีภายในหอ้งท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับไดคื้อ ขนาด 25-32 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร 
ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบแบบสอบถามยอมรับได้ถึง ร้อยละ 80.4 
จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อหอ้งส่วนใหญ่ พกัหอ้งละ 1-2 คน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่มากกวา่  1 
ปี โดยอาศยัการคน้หาดว้ยตนเองเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต์ รองลงมาคือการ
ไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั ส่วนบริเวณท่ีตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตส่์วนใหญ่ พิจารณาจากระยะทาง
ท่ีใกล้กบัคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการมีดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 ตูเ้ส้ือผา้ รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ตภายใน
หอ้งพกั โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตูเ้ยน็ ราวตากผา้ท่ีระเบียงหอ้ง โทรทศัน์ พดัลม 
และท่ีนอน ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สีขาว 
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ส่วนที่ 2.3 ข้อมูลลกัษณะส่วนประสมการตลาดบริการของอพาร์ตเมนต์ที่เป็นต้องการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ได้ดังนี ้

กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการได้
ดังต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) ปัจจยัด้านบุคคลกบัปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.66 เท่ากนั) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.49) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.44) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) และปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
ตามล าดบั 

กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการ
ได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านบุคคล มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57)  
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.39) และปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

กลุ่มพนักงานและอาจารย์ สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียความต้องการได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.68) ปัจจยัด้านบุคคล มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมกายภาพ มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) ปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) และปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

 ความต้องการต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
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ประกอบด้วย ท่ีนอน ตู้เส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง โต๊ะเก้าอ้ี เคร่ืองท าน ้ าอุ่น  มีระบบอินเตอร์เน็ตใน
หอ้งพกัฟรี และมีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด ตามล าดบั 

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพกัฟรี มีระบบรักษาความ
ปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด  และมีช่องพื้นท่ีจอดรถยนต ์75% ของจ านวนห้องพกั
กบัมีเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งพกั ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.29) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  ห้องพกัมีขนาดกวา้งขวาง ประกอบดว้ย ห้องนอน ห้องนั่งเล่น 
หอ้งครัว ระเบียง และห้องน ้ า  มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด  และ 
มีระบบอินเตอร์เน็ตในหอ้งพกัฟรีกบัมีบริการซกัอบรีด ในบริเวณท่ีพกัเท่ากนั  

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัเท่ากบัค่าเช่าหอ้งพกั 1 เดือน ค่าน ้าประปา 
100 บาทต่อคน และ ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ค่าน ้ าประปา 100 บาทต่อคน ค่าประกนัเท่ากบัค่าเช่าห้องพกั 1 
เดือนและค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่  ค่าประกนัเท่ากบัค่าเช่าห้องพกั 1 เดือน ค่าน ้าประปา 100 บาทต่อคน และค่าไฟฟ้า 
7 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ี
พักใกล้กับตลาดต้นพยอม มีความสะดวกในการเดินทาง และมีร้านค้าให้บริการต่างๆ เช่น 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซกัรีด ภายในบริเวณท่ีพกั ตามล าดบั 
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กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเดินทาง มีการให้ขอ้มูลผ่าน
ทางส่ืออินเตอร์เน็ตและคทัเอาท ์และท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  มีความสะดวกในการเดินทาง มีการให้ขอ้มูลผ่านทางส่ือ
อินเตอร์เน็ตและคทัเอาท์ และ มีร้านคา้ให้บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซักรีด 
ภายในบริเวณท่ีพกั ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีWifiให้
ผูพ้กัอาศยัใช้ฟรี มีการให้ส่วนลดค่าเช่า ส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว และบริการเคเบิ้ลทีวีฟรีในกลุ่มช่อง
ทัว่ไป ตามล าดบั 

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีWifiให้ผูพ้กัอาศยัใช้ฟรี มีการให้ส่วนลดค่าเช่า 
ส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว และบริการเคเบิ้ลทีวฟีรีในกลุ่มช่องทัว่ไป ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  มีการให้ส่วนลดค่าเช่า ส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว  มีWifiใหผู้พ้กั
อาศยัใชฟ้รี และมีคูปอง 500 บาท ให้กบัผูท่ี้พกัในสัญญา 1 ปี หรือพกัอาศยัมา 1 ปีส าหรับไวเ้ป็นค่า
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนต่างๆภายในหอ้งพกั ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านบุคคล ผู ้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.66) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ อธัยาศยัของผูดู้แล ยิ้มแยม้แจ่มใส มี
การควบคุมและเอาใจใส่จากผูดู้แล และความเอาใจใส่ของพนกังานรักษาความปลอดภยั ตามล าดบั 

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
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ตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษาความปลอดภยั มีการควบคุม
และเอาใจใส่จากผูดู้แล และความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความเอาใจใส่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ความเอาใจใส่ของ
พนกังานท าความสะอาด และอธัยาศยัของผูดู้แล ยิม้แยม้แจ่มใส ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมส่ิงของท่ีช ารุด มีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน 
และการให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ี
สามารถตรวจสอบได ้ตามล าดบั 

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน 
การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือระบบกล้องวงจรปิดท่ี
สามารถตรวจสอบได ้และบริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมส่ิงของท่ีช ารุด ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ด้านกระบวนการให้มีบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.68) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่  การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการ
จดัเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได ้ บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น 
การซ่อมส่ิงของท่ีช ารุด และมีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.66) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มท่ีพกั สะอาด น่าอยู ่มีระบบการเขา้ออกโดยใช้คียก์าร์ด และมีกลอ้งวงจรปิด และมี
ใบรับรองคุณภาพท่ีผา่นการประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ ตามล าดบั 

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยปัจจยัยอ่ย
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ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด และมีกลอ้ง
วงจรปิด  สภาพแวดล้อมท่ีพักสะอาด น่าอยู่ และมีใบรับรองคุณภาพท่ีผ่านการประเมินโดย
หน่วยงานของรัฐ ตามล าดบั 

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่  สภาพแวดล้อมท่ีพักสะอาด น่าอยู่  มีพื้นท่ี
สวนหย่อมส าหรับนั่งพกัผ่อนบริเวณอพาร์ตเมนต์ และมีระบบการเขา้ออกโดยใช้คียก์าร์ด และมี
กลอ้งวงจรปิด ตามล าดบั 

 

ข้อมูลราคาค่าเช่าห้องสูงสุดที่เต็มใจจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
สถานภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย
ของราคาค่าห้องพกัสูงสุดเฉล่ีย 4,834 บาทต่อเดือน โดยราคาค่าเช่าพกัท่ีเต็มใจจ่ายท่ีมีผูต้อบมาก
ท่ีสุด 3 อนัดับได้แก่ ระหว่าง 3,001-4,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระหว่าง 5,001-6,000 บาท 
และ ระหวา่ง 4,001-5,000 บาท ตามล าดบั   

กลุ่มนักศึกษาระดบับณัฑิต ผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียของราคาค่า
ห้องพกัสูงสุดเฉล่ีย 4,597 บาทต่อเดือน โดยราคาค่าเช่าพกัท่ีเต็มใจจ่ายท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั
ได้แก่ ระหว่าง 4,001-5,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระหว่าง 3,001-4,000 บาท และระหว่าง 
5,001-6,000 บาท  ตามล าดบั   

กลุ่มพนักงานและอาจารย์ ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียของราคาค่า
ห้องพกัสูงสุดเฉล่ีย 4,782 บาทต่อเดือน โดยราคาค่าเช่าพกัท่ีเต็มใจจ่ายท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั
ได้แก่ ระหว่าง 4,001-5,000 บาทต่อเดือนกับระหว่าง 5,001-6,000 บาท เท่ากัน รองลงมาคือ 
ระหวา่ง 3,001-4,000 บาท ตามล าดบั   

 

ข้อมูลราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดที่เต็มใจจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตาม สถานภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียของราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดเฉล่ียหน่วยละ 7.84 บาท โดยราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีมี
ผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ราคาหน่วยละ 7 บาท รองลงมาคือหน่วยละ 10 บาท และหน่วยละ 6 
บาท ตามล าดบั 

กลุ่มนักศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียของ
ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดเฉล่ียหน่วยละ 9.25 บาท โดยราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีมีผูต้อบมาก
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ท่ีสุด 3 อบัดับได้แก่ราคาหน่วยละ 10 บาท รองลงมาคือหน่วยละ 7 บาท และหน่วยละ 6 บาท 
ตามล าดบั   

กลุ่มพนักงานและอาจารย์ ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียของราคาค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดเฉล่ียหน่วยละ 7.65 บาท โดยราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ ราคาหน่วยละ 7 บาท รองลงมาคือหน่วยละ 10 บาท และหน่วยละ 5 บาท และ6 บาท 
เท่ากนั ตามล าดบั   

 

ข้อมูลราคาค่าน ้าประปาสูงสุดที่เต็มใจจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
สถานภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบุ
รูปแบบของราคาค่าน ้ าประปาเป็นรูปแบบเหมาจ่ายต่อคนมากกว่าการคิดราคาตามหน่วย โดย
รูปแบบเหมาจ่าย พบวา่ เต็มใจจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อคน รองลงมาคือ มากกวา่ 200 บาทต่อ 
และระหว่าง 101-200 บาท ตามล าดับ ส่วนรูปแบบการช าระตามหน่วยท่ีใช้ พบว่า ราคา 15-20  
บาท ต่อหน่วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกวา่ 25 บาทต่อหน่วย และ21-25 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั  

กลุ่มนกัศึกษาระดบับณัฑิต ผูต้อบแบบสอบถามระบุรูปแบบของราคาค่า
น ้าประปาเป็นรูปแบบเหมาจ่ายต่อคนมากกวา่การคิดราคาค่าน ้าประปาตามหน่วยท่ีใช ้ โดยรูปแบบ
เหมาจ่าย พบว่า เต็มใจจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อคน รองลงมาคือ ระหว่าง 101-200 บาท และ
มากกวา่ 200 บาทต่อคน ตามล าดบั ส่วนรูปแบบการช าระตามหน่วยท่ีใช ้พบวา่ ราคา 15-20 บาทต่อ
หน่วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 21-25 บาทต่อหน่วย และมากกวา่ 25 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั  

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามระบุรูปแบบของราคาค่า
น ้ าประปาเป็นรูปแบบเหมาจ่ายต่อคนมากมากกว่าการคิดราคาค่าน ้ าประปาตาหน่วยท่ีใช้ โดย
รูปแบบเหมาจ่าย พบว่า เต็มใจจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อคน รองลงมาคือ ระหว่าง 101-200  
บาท ส่วนรูปแบบการช าระตามหน่วยท่ีใช้ พบวา่ ราคา 15-20 บาทต่อหน่วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มากกวา่ 25 บาทต่อหน่วย  

ข้อมูลแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
สถานภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่
ตดัสินใจใชบ้ริการ รองลงมาคือไม่แน่ใจ และไม่มาใชบ้ริการ ตามล าดบั  

กลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจ 
รองลงคือ ตดัสินใจใชบ้ริการ และไม่ใชบ้ริการ ตามล าดบั   

กลุ่มพนกังานและอาจารย ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใช้
บริการ รองลงมาคือ ยงัไม่แน่ใจ และไม่ใช่บริการ ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

ส่วนที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพัก
ต่อเดือน 

กลุ่มที่มีงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความตอ้งการเช่าอ
พาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ไม่เกินมีอายุ 25 ปี เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานท่ีตั้ง
ของคณะหรือสถานท่ีท างานอยูท่ี่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก สถานภาพโสด มีรายไดไ้ม่เกิน 
10,000 บาท  ภู มิล า เน าอยู่ ในภาค เห นือ  ลักษณะของท่ีพักอาศัย เป็นหอพัก ท่ีตั้ งอยู่นอก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงอยูบ่นถนนสุเทพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ฝ่ังสวนดอก โดยมีอตัราค่าเช่าพกัเฉล่ียต่อคนต่อเดือน ระหวา่ง 2,001-3,000 บาท ใชร้ถจกัรยานยนต์
เป็นยานพาหนะหลกัในการเดินทางไปท างานและไปศึกษา มีความพึงพอใจปานกลางในท่ีพกั
ปัจจุบนั พื้นท่ีภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับไดคื้อ ขนาด 21-24 ตารางเมตร 
ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบแบบสอบถาม
ยอมรับไดถึ้ง ร้อยละ 94.1 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกัห้องละ 2 คน ระยะเวลาท่ีพกั
อาศยัส่วนใหญ่มากกวา่ 1 ปี แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนตคื์อ  คน้หาขอ้มูล
ดว้ยตนเอง ส่วนบริเวณท่ีตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนตส่์วนใหญ่ พิจารณาจากระยะทางท่ีใกลก้บัคณะท่ี
เรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคน
ส่วนใหญ่ต้องการมีดังน้ี อนัดับท่ี 1 ท่ีนอน รองลงมาคือ ตู้เส้ือผา้ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น อินเตอร์เน็ต
ภายในห้องพกั โต๊ะเกา้อ้ี ราวตากผา้ท่ีระเบียงห้อง เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ และ
โตะ๊เคร่ืองแป้ง ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สีขาว 

กลุ่มที่มีงบประมาณมากกว่า 3,000 บาท ผูต้อบแบบสอบบสอบถามท่ีมีความ
ตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ไม่เกินมีอายุ 30 ปี เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
และนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีสถานท่ีตั้งของคณะหรือสถานท่ีท างานอยูท่ี่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ฝ่ังสวนสัก สถานภาพโสด มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ 
ลกัษณะของท่ีพกัอาศยัเป็นหอพกัท่ีตั้งอยูน่อกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งใกลเ้คียงอยูบ่น
ถนนสุเทพ ประกอบดว้ย ประตูคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนดอก และประตู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอตัราค่าเช่าพกัเฉล่ียต่อคนต่อเดือน ระหว่าง 2,001-4,000 บาท ใช้
รถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลกัในการเดินทางไปท างานและไปศึกษา มีความพึงพอใจปาน
กลางในท่ีพกัปัจจุบนั พื้นท่ีภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับไดคื้อ ขนาด 25-32 
ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบ
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แบบสอบถามยอมรับไดถึ้ง ร้อยละ 76.0 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกัห้องละ 2 คน 
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่มากกวา่ 1 ปี แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต์
คือ หาขอ้มูลดว้ยตนเอง รองลงมาคือ ไดรั้บค าแนะน าจากคนรู้จกั ส่วนบริเวณท่ีตอ้งการเช่าอพาร์ต
เมนต์ส่วนใหญ่ พิจารณาจากระยะทางท่ีใกล้กบัคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยู่ในแหล่ง
ชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ต้องการมีดังน้ี อนัดับท่ี 1 ตู้
เส้ือผา้ รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั เคร่ืองท าน ้ าอุ่น โต๊ะเกา้อ้ี เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีนอน 
ตูเ้ยน็ พดัลม โทรทศัน์ ราวตากผา้ท่ีระเบียงหอ้ง และโต๊ะเคร่ืองแป้ง ตามล าดบั ส่วนสีของห้องพกัท่ี
ตอ้งการคือ สีขาว 

ส่วนที่ 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนจ าแนก
ตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน 

กลุ่มที่มีงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปาน
กลางในท่ีพกัปัจจุบนั พื้นท่ีภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับไดคื้อ ขนาด 21-24 
ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะสร้างมีผูต้อบ
แบบสอบถามยอมรับได้ถึง ร้อยละ 94.1 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกัห้องละ 2 คน 
ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่มากกวา่ 1 ปี แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ตเมนต์
คือ หาขอ้มูลดว้ยตนเอง ส่วนบริเวณท่ีตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ พิจารณาจากระยะทางท่ี
ใกลก้บัคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อยูใ่นแหล่งชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ต้องการมีดังน้ี อนัดับท่ี 1 ท่ีนอน รองลงมาคือ ตู้เส้ือผา้ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 
อินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั โต๊ะเก้าอ้ี ราวตากผา้ท่ีระเบียงห้อง เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม ตู้เย็น 
โทรทศัน์ และโตะ๊เคร่ืองแป้ง ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สีขาว 

กลุ่มที่มีงบประมาณมากกว่า 3,000 บาท ผูต้อบแบบสอบบสอบถามมีความพึง
พอใจปานกลางในท่ีพกัปัจจุบนั พื้นท่ีภายในห้องท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับได้คือ 
ขนาด 25-32 ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีห้อง 32 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดพื้นท่ีห้องท่ีผูศึ้กษาตั้งใจจะ
สร้างมีผูต้อบแบบสอบถามยอมรับได้ถึง ร้อยละ 76.0 จ านวนคนท่ีพกัอาศยัต่อห้องส่วนใหญ่ พกั
ห้องละ 2 คน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่มากกว่า 1 ปี แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือก
เช่าอพาร์ตเมนต์คือ หาขอ้มูลด้วยตนเอง รองลงมาคือ ได้รับค าแนะน าจากคนรู้จกั ส่วนบริเวณท่ี
ตอ้งการเช่าอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่ พิจารณาจากระยะทางท่ีใกลก้บัคณะท่ีเรียนมากท่ีสุด รองลงมา
คือ อยูใ่นแหล่งชุมชน โดยมีเฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการมีดงัน้ี 
อันดับ ท่ี  1 ตู้ เส้ือผ้า รองลงมาคือ อิน เตอร์เน็ตภายในห้องพัก  เค ร่ืองท าน ้ า อุ่น  โต๊ะ เก้า อ้ี 
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เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีนอน ตู ้เย็น พดัลม โทรทัศน์ ราวตากผา้ท่ีระเบียงห้อง และโต๊ะเคร่ืองแป้ง 
ตามล าดบั ส่วนสีของหอ้งพกัท่ีตอ้งการคือ สีขาว 

ส่วนที่ 3.3 ข้อมูลลกัษณะส่วนประสมการตลาดบริการของอพาร์ตเมนต์ที่เป็นต้องการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไดด้งัน้ี  

กลุ่มที่มีงบประมาณค่าเช่าห้องพักไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน  สามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความตอ้งการไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) ปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.74) ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.70) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.51) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความต้องการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ 
ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 

กลุ่มที่มีงบประมาณค่าเช่าห้องพักมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน  สามารถเรียง
ตามล าดบั ค่าเฉล่ียความตอ้งการไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.62) ปัจจยัดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.56) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.39 เท่ากนั) และปัจจยัดา้นราคากบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32 เท่ากนั) 

 

 ความต้องการต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่า
เช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีระบบ
อินเตอร์เน็ตในหอ้งพกัฟรี มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด และ มีส่ิง
อ านวยความสะดวก ประกอบด้วย ท่ีนอน ตู้เส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง โต๊ะเก้าอ้ี เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 
ตามล าดบั 

ก ลุ่ม ท่ี มี งบป ระม าณ ค่ า เช่ าห้ อ งพักม ากกว่ า  3,000 บ าท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ห้องพักมีขนาดกวา้งขวาง 
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ประกอบดว้ย ห้องนอน ห้องนัง่เล่น ห้องครัว ระเบียง และห้องน ้ า มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพกั
ฟรี และมีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่า
ห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาท  มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.97) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ค่าประกันเท่ากับค่าเช่า
หอ้งพกั 1 เดือน ค่าน ้าประปา 100 บาทต่อคน และค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ตามล าดบั 

ก ลุ่มผู ้ ท่ี มี งบประมาณ ค่าเช่ าห้ องพักมากกว่า  3 ,000 บาท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32)  โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ค่าน ้ าประปา 100 บาทต่อคน ค่า
ประกนัเท่ากบัค่าเช่าหอ้งพกั 1 เดือน และค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อเดือน  ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มี
งบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัไม่เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเดินทาง  มีร้านคา้ใหบ้ริการต่างๆ เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซกั
รีด ภายในบริเวณท่ีพกั และ มีการใหข้อ้มูลผา่นส่ือทางอินเตอร์เน็ต และคทัเอาท ์ ตามล าดบั 

กลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 3,000 บาท มีความตอ้งการ
ต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีความสะดวกในการเดินทาง  มีการให้ขอ้มูล
ผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ตและคทัเอาท์ และมีร้านคา้ให้บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ร้านซกัรีด ภายในบริเวณท่ีพกั ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มี
งบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีWifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี มีการให้ส่วนลดค่าเช่า ส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว และบริการเคเบิ้ล
ทีวฟีรีในกลุ่มช่องทัว่ไป ตามล าดบั 

กลุ่มผู ้ท่ี มีงบประมาณค่าเช่าห้องพักมากกว่า 3,000 บาท ผู ้ตอบแบบ 
สอบถามมีความต้องการต่อ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีWifiให้ผูพ้กัอาศยั
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ใชฟ้รี กบัมีการให้ส่วนลดค่าเช่าส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว เท่ากนั และบริการเคเบิ้ลทีวีฟรีในกลุ่มช่อง
ทัว่ไป ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่า
ห้องพักไม่เกิน 3,000 บาท มีความต้องการต่อปัจจยัด้านบุคคล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด และอธัยาศยัของผูดู้แล 
ยิม้แยม้แจ่มใส ตามล าดบั 

ก ลุ่มผู ้ ท่ี มี งบประมาณ ค่าเช่ าห้ องพักมากกว่า  3 ,000 บาท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยัด้านบุคคล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีการควบคุมและเอาใจใส่จาก
ผูดู้แล ความเอาใจใส่ของพนักงานรักษาความปลอดภยั และอธัยาศยัของผูดู้แล ยิ้มแยม้แจ่มใส 
ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มี
งบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือระบบกล้อง
วงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได ้บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมส่ิงของท่ีช ารุด และมีการจดัยาม
รักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน ตามล าดบั 

ก ลุ่มผู ้ ท่ี มี งบประมาณ ค่าเช่ าห้ องพักมากกว่า  3 ,000 บาท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ บริการต่างๆรวดเร็ว 
เช่น การซ่อมส่ิงของท่ีช ารุด  มีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน และการให้บริการมี
ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบ
ได ้ ตามล าดบั 

 

ความต้องการต่อปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้
มีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัไม่เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาด น่าอยู ่มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด และมีกลอ้งวงจร
ปิด และมีใบรับรองคุณภาพท่ีผา่นการประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ ตามล าดบั 
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ก ลุ่มผู ้ ท่ี มี งบประมาณ ค่าเช่ าห้ องพักมากกว่า  3 ,000 บาท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความตอ้งการต่อ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีพกั 
สะอาด น่าอยู ่ มีระบบการเขา้ออกโดยใช้คียก์าร์ด และมีกลอ้งวงจรปิด และมีใบรับรองคุณภาพท่ี
ผา่นการประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ ตามล าดบั 

 

ข้อมูลราคาค่าเช่าห้องสูงสุดที่เต็มใจจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
งบประมาณค่าเช่าห้องพัก ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 
บาท มีค่าเฉล่ียของราคาค่าห้องพกัสูงสุดเฉล่ีย 4,183 บาทต่อเดือน โดยราคาค่าเช่าพกัท่ีเต็มใจจ่ายท่ี
มีผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ระหว่าง 3,001-4,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระหว่าง 4,001-
5,000 บาท และไม่เกิน 3,000 บาท ตามล าดบั   

กลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 3,000 บาท ผูต้อบแบบสอบ 
ถามมีค่าเฉล่ียของราคาค่าห้องพกัสูงสุดเฉล่ีย 5,143 บาทต่อเดือน โดยราคาค่าเช่าพกัท่ีเต็มใจจ่ายท่ีมี
ผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ระหวา่ง 5,001-6,000 บาท รองลงมาคือ ระหวา่ง 3,001-4,000 บาท 
และระหวา่ง 4,001-5,000 บาทต่อเดือน ตามล าดบั   

 

ข้อมูลราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดที่ เต็มใจจ่ายของผู้ ตอบแบบสอบถาม
งบประมาณค่าเช่าห้องพัก ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 
บาท  มีค่าเฉล่ียของราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดเฉล่ียหน่วยละ 8.29 บาท โดยราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วยท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ราคาหน่วยละ 10 บาท รองลงมาคือ หน่วยละ 7 บาท และ
หน่วยละ 6 บาท ตามล าดบั   

ก ลุ่มผู ้ ท่ี มี งบประมาณ ค่าเช่ าห้ องพักมากกว่า  3 ,000 บาท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉล่ียของราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยสูงสุดเฉล่ียหน่วยละ 7.67 บาท โดยราคาค่าไฟฟ้า
ต่อหน่วยท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ราคาหน่วยละ 7 บาท รองลงมาคือหน่วยละ 10 บาท 
และหน่วยละ  6 บาท ตามล าดบั   

 

ข้อมูลราคาค่าน ้าประปาสูงสุดที่เต็มใจจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
งบประมาณค่าเช่าห้องพัก ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 
บาท ระบุรูปแบบของราคาค่าน ้ าประปาเป็นรูปแบบเหมาจ่ายต่อคนมากกว่าการคิดราคาค่า
น ้าประปาเป็นหน่วย โดยรูปแบบเหมาจ่าย พบวา่ เตม็ใจจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อคน รองลงมา
คือ มากกวา่ 200 บาทต่อคน และระหวา่ง 101-200 บาท ตามล าดบั รูปแบบการช าระตามหน่วยท่ีใช ้
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พบวา่ ราคา 15-20 บาทต่อหน่วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 21-25 บาทต่อหน่วยกบัมากกวา่ 25 บาทต่อ
หน่วยเท่ากนั  

ก ลุ่มผู ้ ท่ี มี งบประมาณ ค่าเช่ าห้ องพักมากกว่า  3 ,000 บาท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามระบุรูปแบบของราคาค่าน ้ าประปาเป็นรูปแบบเหมาจ่ายต่อคนมากกวา่การคิดราคาค่า
น ้าประปาเป็นหน่วย โดยรูปแบบเหมาจ่าย พบวา่ เตม็ใจจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อคน รองลงมา
คือ ระหวา่ง 101-200 บาท  และมากกวา่ 200 บาทต่อคน ตามล าดบั รูปแบบการช าระตามหน่วยท่ีใช ้
พบวา่ ราคา 15-20 บาทต่อหน่วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 21-25 บาทต่อหน่วย และมากกวา่ 25 บาท
ต่อหน่วย ตามล าดบั  

 

ข้อมูลแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
งบประมาณค่าเช่าห้องพัก ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 
บาท ส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจ รองลงมาคือ ตดัสินใจใชบ้ริการ และไม่มาใชบ้ริการ ตามล าดบั 

กลุ่มผูท่ี้มีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกวา่ 3,000 บาท พบวา่ ส่วนใหญ่
ตดัสินใจใชบ้ริการ รองลงมาคือ ยงัไม่แน่ใจ และไม่ใชบ้ริการ ตามล าดบั   

ส่วนที ่4 ข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิม่เติม 
ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์จากหอพกัท่ีเคยอยูม่ากท่ีสุด 5 ล าดบั

แรกคือ อตัราค่าเช่าห้องพกัแพง รองลงมาคือไม่มีการจดัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี ห้องพกัมี
ขนาดคบัแคบเกินไป ถนนทางเขา้ออกหอพกัคบัแคบเกินไปในการสัญจร และถูกรบกวนโดยผูพ้กั
อาศยัหอ้งอ่ืนๆ ตามล าดบั 

 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากผูต้อบแบบสอบถามมีดงัน้ี ตอ้งการให้
เจา้ของกิจการหอพกัควรมีการประเมินความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัอย่างสม ่าเสมอ เช่น ทุก 3-4 
เดือน เพื่อน าไปปรับปรุงให้เหมาะสมมากข้ึน  อีกทั้งควรเน้นเร่ืองความปลอดภยัในหอพกัและท่ี
จอดรถส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั  ตลอดจนการเลือกคุณภาพของวสัดุของเฟอร์นิเจอร์ในหอพกัให้มีคุณภาพ
ดีข้ึนกวา่หอพกัอ่ืนๆ  รวมทั้งการควบคุมเร่ืองเสียงของผูท่ี้อยูอ่าศยัร่วมกนัในอพาร์ตเมนต์ จดัให้มี
บริการเสริม เช่น รถรับส่งจากอพาร์ตเมนต์ไปยงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และอยากให้มีสระว่ายน ้ า
ในบริเวณอพาร์ตเมนต ์
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5.2 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาความต้องการของผู ้ตอบแบบสอบถามเร่ืองส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลกระทบต่อการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในเขตต าบลสุเทพของบุคลกรและนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่คร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

5.2.1 ข้อค้นพบความต้องการที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญ 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
ต่อส่วนประสมการตลาดของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ด้านบุคคลและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีระดบัความตอ้งการเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีระดบัความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วนด้านราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก  โดย
สามารถสรุป 10 ล าดบัของระดบัความตอ้งการสูงสุดและต ่าสุดของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ดงั
ตารางท่ี 5.1 – 5.2 ส่วน 10 ล าดบัของความตอ้งการสูงสุดและต ่าสุดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก
ตามสถานภาพในหมาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงัตารางท่ี 5.3-5.8 และ 10 ล าดบัของความตอ้งการสูงสุด
และต ่าสุดของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อเดือน ดงัตารางท่ี 5.9-
5.12 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สภาพแวดลอ้มท่ีพกั สะอาดน่าอยู ่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 4.75 มากท่ีสุด 

2 บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การ
ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด  

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.73 มากท่ีสุด 

2 มีการจดัยามรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.73 มากท่ีสุด 

4 มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด 
และมีกลอ้งวงจรปิด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 4.71 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

5 มีระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั
ฟรี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.67 มากท่ีสุด 

5 มีการใหส่้วนลดค่าเช่าส าหรับผูเ้ช่า
ระยะยาว 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.67 มากท่ีสุด 

5 ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั 

ดา้นบุคคล 4.67 มากท่ีสุด 

8 มีความสะดวกในการเดินทาง ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.66 มากท่ีสุด 

9 มีการควบคุมและเอาใจใส่จาก
ผูดู้แล 

ดา้นบุคคล 4.65 มากท่ีสุด 

10 มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น 
ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.64 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาด
สูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู ่ รองลงมาคือ บริการต่างๆรวดเร็ว 
เช่น การซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด และมีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน  
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.74 มาก 

2 ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อ
เดือน  

ดา้นราคา 3.81 มาก 

3 ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 
เส้นถนนสุเทพ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.85 มาก 

4 ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.89 มาก 

5 ท่ีพกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.90 มาก 

6 มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.92 มาก 

7 สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน ดา้นราคา 4.08 มาก 

8 มีบริการใหเ้ช่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.20 มากท่ีสุด 

9 ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ดา้นราคา 4.22 มากท่ีสุด 

10 มีบริการห้องฟิตเนสส าหรับผูพ้กั
อาศยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.29 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาด
ต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีพกัอาศยัของชายและหญิงชดัเจน รองลงมาคือ ค่าเช่า
หอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อเดือน และท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 เส้นถนนสุเทพ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สภาพแวดลอ้มท่ีพกั สะอาด น่าอยู ่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 4.78 มากท่ีสุด 

2 บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การ
ซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ารุด 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.77 มากท่ีสุด 

3 มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.73 มากท่ีสุด 

3 มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด 
และมีกลอ้งวงจรปิด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

4.73 มากท่ีสุด 

5 มีความสะดวกในการเดินทาง ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.72 มากท่ีสุด 

5 มีการใหส่้วนลดราคาส าหรับผูเ้ช่า
ระยะยาว 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.72 มากท่ีสุด 

7 มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ประกอบดว้ย ท่ีนอน ตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊
เคร่ืองแป้ง โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองท า
น ้าอุ่น 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.71 มากท่ีสุด 

7 มีร้านคา้บริการต่างๆ เช่น 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซกั
รัด ภายในบริเวณท่ีพกั 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.71 มากท่ีสุด 

7 มีการจดัยามรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.71 มากท่ีสุด 

10 มีระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องพกั
ฟรี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.70 มากท่ีสุด 

10 อธัยาศยัของผูดู้แล ยิม้แยม้แจ่มใส ดา้นบุคคล 4.70 มากท่ีสุด 



 

 

133 

 จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีมีความตอ้งการปัจจยั
ย่อยส่วนประสมการตลาดสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู่  รองลงมาคือ 
บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด และมีWifiใหก้บัผูพ้กัอาศยัฟรี ตามล าดบั 

ตารางที่ 5.4 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มบณัฑิตวทิยาลยัต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด 
และมีกลอ้งวงจรปิด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 4.84 มากท่ีสุด 

2 มีระบบอินเตอร์เน็ตในหอ้งพกัฟรี ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.83 มากท่ีสุด 

2 มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น 
ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.83 มากท่ีสุด 

4 มีการจดัยามรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.80 มากท่ีสุด 

5 มีความสะดวกในการเดินทาง ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.78 มากท่ีสุด 

6 ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั 

ดา้นบุคคล 4.77 มากท่ีสุด 

7 มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.75 มากท่ีสุด 

8 มีการควบคุมและเอาใจใส่จาก
ผูดู้แล 

ดา้นบุคคล 4.73 มากท่ีสุด 

9 มีช่องพื้นท่ีจอดรถยนต ์75% ของ
จ านวนห้องพกั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.67 มากท่ีสุด 

9 มีเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องพกั ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.67 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยัมีความตอ้งการ
ปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีระบบการเขา้ออกโดยใช้ระบบคียก์าร์ด
และมีกลอ้งวงจรปิด รองลงมาคือ มีอินเตอร์เน็ตในห้องพกัฟรี และมีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น 
ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด ตามล าดบั 

ตารางที่ 5.5 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มพนกังานและอาจารยต่์อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สภาพแวดลอ้มท่ีพกั สะอาดน่าอยู ่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 4.80 มากท่ีสุด 

2 การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น 
ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ 
หรือระบบกลอ้งวงจรปิดสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.73 มากท่ีสุด 

3 บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การ
ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด  

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.71 มากท่ีสุด 

4 มีการจดัยามรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.70 มากท่ีสุด 

5 ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั 

ดา้นบุคคล 4.62 มากท่ีสุด 

6 ความเอาใจใส่ของพนกังานท า
ความสะอาด 

ดา้นบุคคล 4.61 มากท่ีสุด 

7 หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวาง 
ประกอบดว้ย ห้องนอน 
หอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว ระเบียง และ
หอ้งน ้า 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.60 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มพนกังานและอาจารยต่์อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

8 อธัยาศยัของผูดู้แล ยิม้แยม้แจ่มใส ดา้นบุคคล 4.57 มากท่ีสุด 

8 มีความยดืหยุน่ในการช าระ
ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.57 มากท่ีสุด 

10 มีการใหส่้วนลดค่าเช่า ส าหรับผูเ้ช่า
ระยะยาว 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.54 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนกังานและอาจารยมี์ความตอ้งการปัจจยั
ย่อยส่วนประสมการตลาดสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู่  รองลงมาคือ 
การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือระบบกล้องวงจรปิด
สามารถตรวจสอบได ้และบริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด ตามล าดบั 

ตารางที่ 5.6 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.69 มาก 

1 
ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อ
เดือน  

ดา้นราคา 3.69 มาก 

3 
ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 
เส้นถนนสุเทพ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.70 มาก 

4 ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม 
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
3.74 มาก 

5 
ท่ีพกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.77 มาก 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

6 
มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.95 มาก 

7 สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน ดา้นราคา 4.17 มาก 

8 ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ดา้นราคา 4.23 มากท่ีสุด 

9 
มีบริการใหเ้ช่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.29 มากท่ีสุด 

10 
มีบริการห้องฟิตเนสส าหรับผูพ้กั
อาศยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.34 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี มีความตอ้งการปัจจยั
ยอ่ยส่วนประสมการตลาดต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีพกัอาศยัของชายและหญิง
ชดัเจน รองลงมาคือ ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อเดือน และท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 
เส้นถนนสุเทพ ตามล าดบั 

ตารางที่ 5.7 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มบณัฑิตวทิยาลยัต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.78 มาก 

2 
มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.86 มาก 

3 สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน ดา้นราคา 3.93 มาก 

4 
ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อ
เดือน  

ดา้นราคา 4.05 มาก 
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4 
มีบริการใหเ้ช่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.05 มาก 

6 
ใหผู้เ้ช่ามีการผอ่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เช่น ตูเ้ยน็ ไดใ้นราคาพิเศษ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.06 มาก 

7 
มีพื้นท่ีสวนหยอ่มส าหรับนัง่
พกัผอ่นบริเวณอพาร์ตเมนต ์

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

4.09 มาก 

8 
มีความยดืหยุน่ในการช าระ
ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.17 มาก 

9 
มีบริการห้องฟิตเนสส าหรับผูพ้กั
อาศยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.23 มากท่ีสุด 

10 
ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้ออกกองบิน 
41 เส้นถนนสุเทพ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.24 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีความตอ้งการ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีพกัอาศยัของชายและ
หญิงชดัเจน รองลงมาคือ มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั เช่น งานปีใหม่ และสัญญาเช่าขั้นต ่า 6 
เดือน ตามล าดบั 

ตารางที่ 5.8 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มพนกังานและอาจารยต่์อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.86 มาก 

2 
มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.89 มาก 

3 
ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อ
เดือน  

ดา้นราคา 3.93 มาก 

3 ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม 
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
3.93 มาก 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มพนกังานและอาจารยต่์อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือน (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

3 
ท่ีพกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.93 มาก 

6 สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน ดา้นราคา 3.94 มาก 

7 
ท่ีพกัใกลก้บัทางเขา้ออกกองบิน 41 
เส้นถนนสุเทพ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.96 มาก 

8 
ใหผู้เ้ช่ามีการผอ่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เช่น ตูเ้ยน็ ไดใ้นราคาพิเศษ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.00 มาก 

9 ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ดา้นราคา 4.05 มาก 

10 
มีบริการใหเ้ช่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.09 มาก 

จากตารางท่ี 5.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มพนักงานและอาจารย ์ มีความต้องการ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีพกัอาศยัของชายและ
หญิงชัดเจน รองลงมาคือ มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั เช่น งานปีใหม่ และค่าเช่าห้องพกั 
4,000-5,000 บาทต่อเดือน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.9 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาทต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้
เช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู ่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 4.85 มากท่ีสุด 

2 มีระบบอินเตอร์เน็ตในหอ้งพกัฟรี  ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.83 มากท่ีสุด 

3 ความเอาใจใส่ของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั 

ดา้นบุคคล 4.81 มากท่ีสุด 

3 การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น 
ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ 
หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.81 มากท่ีสุด 

5 บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อม
ส่ิงของท่ีช ารุด 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.80 มากท่ีสุด 

5 มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด 
และมีกลอ้งวงจรปิด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

4.80 มากท่ีสุด 

7 มีการจดัยามรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.79 มากท่ีสุด 

8 มีระบบรักษาความปลอดภยั เช่น 
ระบบคียก์าร์ด กลอ้งวงจรปิด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.78 มากท่ีสุด 

9 มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.77 มากท่ีสุด 

9 ความเอาใจใส่ของพนกังานท า
ความสะอาด 

ดา้นบุคคล 4.77 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 5.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัไม่เกิน 3,000 
บาทต่อเดือน มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ สภาพแวดลอ้ม
ท่ีพกัสะอาดน่าอยู ่รองลงมาคือ มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพกัฟรี และความเอาใจใส่ของพนกังาน
รักษาความปลอดภยั ตามล าดบั 

ตารางที่ 5.10 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัมากกวา่ 3,000 บาทต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้
เช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การ
ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด  

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.71 มากท่ีสุด 

2 มีการจดัยามรักษาความปลอดภยั
ในเวลากลางคืน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.70 มากท่ีสุด 

2 สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู ่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

4.70 มากท่ีสุด 

4 หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวางประกอบ 
ดว้ย หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น 
หอ้งครัว ระเบียงและห้องน ้า 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.68 มากท่ีสุด 

5 มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่จาก
ผูดู้แล 

ดา้นบุคคล 4.67 มากท่ีสุด 

6 มีระบบการเขา้ออกโดยใชคี้ยก์าร์ด 
และมีกลอ้งวงจรปิด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

4.66 มากท่ีสุด 

7 มีการใหส่้วนลดค่าเช่า ส าหรับผูเ้ช่า
ระยะยาว 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.64 มากท่ีสุด 

7 มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.64 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.10 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัมากกวา่ 3,000 บาทต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้
เช่าแบบรายเดือน (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

9 มีความสะดวกในการเดินทาง ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.62 มากท่ีสุด 

10 การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น 
ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ 
หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.61 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 
3,000 บาทต่อเดือน มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ บริการ
ต่างๆรวดเร็ว เช่น การซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด รองลงมาคือ มีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลา
กลางคืน และสภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู ่ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.11 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาทต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนต์ให้
เช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทต่อ
เดือน  

ดา้นราคา 2.92 ปานกลาง 

2 
ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 
เส้นถนนสุเทพ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.44 มาก 

3 
มีการแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีส าหรับ
ชายหญิงอยา่งชดัเจน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.49 มาก 

4 ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม 
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
3.52 มาก 

5 
ท่ีพกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.58 มาก 

6 
มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.81 มาก 

7 สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน ดา้นราคา 3.94 มาก 

8 ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ดา้นราคา 4.20 มากท่ีสุด 

9 ค่าน ้าประปา 100 ต่อคน ดา้นราคา 4.32 มากท่ีสุด 

10 
มีการใหเ้ช่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.34 มากท่ีสุด 

10 
มีบริการห้องฟิตเนสส าหรับผูพ้กั
อาศยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.34 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 
3,000 บาทต่อเดือน มีความตอ้งการปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ ค่าเช่า
ห้องพกั 4,000-5,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ท่ีพกัอยู่ใกลก้บัทางเขา้กองบิน 41 เส้นถนนสุเทพ 
และมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีส าหรับชายหญิงอยา่งชดัเจนตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.12 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม
กลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าหอ้งพกัมากกวา่ 3,000 บาทต่อส่วนประสมการตลาดของอพาร์ตเมนตใ์ห้
เช่าแบบรายเดือน 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
มีการแบ่งสัดส่วนชายหญิงอยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.89 มาก 

2 
มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.99 มาก 

3 
ท่ีพกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.11 มาก 

4 
ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 
เส้นถนนสุเทพ 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.12 มาก 

5 
มีบริการใหเ้ช่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.13 มาก 

6 ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้พยอม 
ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
4.14 มาก 

7 
ใหผู้เ้ช่ามีการผอ่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เช่น ตูเ้ยน็ ไดใ้นราคาพิเศษ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.15 มาก 

8 สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน ดา้นราคา 4.17 มาก 

9 ค่าไฟฟ้า 7 บาทต่อหน่วย ดา้นราคา 4.24 มากท่ีสุด 

10 
มีบริการห้องฟิตเนสส าหรับผูพ้กั
อาศยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.28 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 
3,000 บาทต่อเดือน มีความตอ้งการปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ มีการแบ่ง
สัดส่วนชายหญิงอยา่งชดัเจน รองลงมาคือ มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั เช่น งานปีใหม่และท่ี
พกัใกลก้บัโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5.13 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนต์ให้ เช่ าแบบรายเดือนจ าแนกตามสถานภาพใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

สถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบณัฑติวทิยาลยั พนักงานและอาจารย์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

ประกอบดว้ย ท่ีนอน 
เส้ือผา้ โตะ๊เคร่ืองแป้ง 

โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 
 

(4.71: มากท่ีสุด) 

มีระบบอินเตอร์เน็ตใน
หอ้งพกัฟรี กบัมีระบบ
รักษาความปลอดภยั เช่น 
ระบบคียก์าร์ด กลอ้ง

วงจรปิด 
(4.83: มากท่ีสุด) 

หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวาง 
ประกอบดว้ย หอ้งนอน 
หอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว 
ระเบียง และหอ้งน ้ า 

 
(4.60: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา ค่าประกนัหอพกัเท่ากบั
ค่าเช่าหอ้งพกั 1 เดือน 

(4.47: มากท่ีสุด) 

ค่าน ้ าประปา 100 บาทต่อ
คน 

(4.55: มากท่ีสุด) 

ค่าประกนัหอพกัเท่ากบั
ค่าเช่าหอ้งพกั 1 เดือน 

(4.18: มาก) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

มีความสะดวกในการ
เดินทาง 

(4.71: มากท่ีสุด) 

มีความสะดวกในการ
เดินทาง 

(4.78: มากท่ีสุด) 

มีความสะดวกในการ
เดินทาง 

 (4.33: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด 

มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี 
 

(4.73: มากท่ีสุด) 

มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี 
 

(4.75: มากท่ีสุด) 

มีการใหส่้วนลด ส าหรับ
ผูเ้ช่าระยะยาว 

(4.54: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นบุคคล อธัยาศยัของผูดู้แล ยิม้

แยม้แจ่มใส 
 

(4.70: มากท่ีสุด) 

ความเอาใส่ใส่ของ
พนกังานรักษาความ

ปลอดภยั 
(4.77: มากท่ีสุด) 

ความเอาใจใส่ของ
พนกังานรักษาความ

ปลอดภยั 
(4.62: มากท่ีสุด) 

ปัจจยักระบวนการ
ใหบ้ริการ 

บริการต่างๆ รวดเร็ว เช่น 
การซ่อมแซมส่ิงของท่ี

ช ารุด 
 
 

(4.77: มากท่ีสุด) 

มีการจดัยามรักษาความ
ปลอดภยัในเวลากลางคืน 

 
 
 

(4.80: มากท่ีสุด) 

การใหบ้ริการมีความ
น่าเช่ือถือ เช่น ระบบการ
จดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ 

หรือระบบกลอ้งวงจรปิด
ท่ีสามารถตรวจสอบได ้

(4.73: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.13 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนต์ให้ เช่ าแบบรายเดือนจ าแนกตามสถานภาพใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

สถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบณัฑติวทิยาลยั พนักงานและอาจารย์ 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกั 
สะอาด น่าอยู ่

 
(4.78: มากท่ีสุด) 

มีระบบการเขา้ออกโดย
ใชคี้ยก์าร์ด และมีกลอ้ง

วงจรปิด 
(4.84: มากท่ีสุด) 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกั 
สะอาด น่าอยู ่

 
(4.80: มากท่ีสุด) 

 จากตารางท่ี 5.13 พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี
ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ มีส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย ท่ีนอน เส้ือผา้ โตะ๊เคร่ือง
แป้ง โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองท าน ้าอุ่น ในขณะท่ีกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์
ท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุดคือ มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพักฟรีกับมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั เช่น ระบบคียก์าร์ด กล้องวงจรปิด ส่วนกลุ่มพนักงานและอาจารย ์มีความตอ้งการต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ห้องพกัมีขนาดกวา้งขวาง ประกอบดว้ย 
หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว ระเบียง และหอ้งน ้า 

 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีกบักลุ่มพนกังานและอาจารย ์
มีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ค่าประกนัหอพกัเท่ากบัค่า
เช่าหอพกั 1 เดือน ในขณะท่ีกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มีต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการสูงสุดคือ ค่าน ้าประปา 100 บาทต่อคน 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุดคือ ท่ีพกัมีความสะดวกต่อการ
เดินทาง 
 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีกบักลุ่ม
นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีความตอ้งการต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการสูงสุดคือ มีWifiให้ผูพ้กัอาศยัใชฟ้รี ในขณะท่ีกลุ่มพนกังานและอาจารย ์มีต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ มีการใหส่้วนลดส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว 
 ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยักบักลุ่มพนกังานและ 
อาจรยมี์ความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ความเอาใจใส่ของ
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พนักงานรักษาความปลอดภยั ในขณะท่ีกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี มีต่อปัจจยัย่อยด้านบุคคลท่ีมี
ค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ อธัยาศยัของผูดู้แลยิม้แยม้แจ่มใส 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี มีความ
ตอ้งการต่อปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ มีบริการต่างๆ 
รวดเร็ว เช่น การซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ารุดภายในห้องพกั ในขณะท่ีกลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มี
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ มีการจดัยามรักษาความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน ส่วนกลุ่มพนักงานและอาจารย์มีความต้องการต่อปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบ
การจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได ้

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี กบักลุ่ม
พนักงานและอาจรย ์มีความตอ้งการต่อปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการสูงสุดคือ สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่าอยู่ ในขณะท่ีกลุ่มนักศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ มีระบบการเขา้ออกโดย
ใชคี้ยก์าร์ด และมีกลอ้งวงจรปิด 

ตารางที่ 5.14 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนต์ให้ เช่ าแบบรายเดือนจ าแนกตามสถานภาพใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

สถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบณัฑติวทิยาลยั พนักงานและอาจารย์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีการแบ่งสดัส่วนชาย

หญิงอยา่งชดัเจน 
(3.69: มาก) 

มีการแบ่งสดัส่วนชาย
หญิงอยา่งชดัเจน 
(3.78: มาก) 

มีการแบ่งสดัส่วนชาย
หญิงอยา่งชดัเจน 
(3.86: มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-
5,000 บาทต่อเดือน 

(3.69: มาก) 

สญัญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน 
 

(3.93: มาก) 

ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-
5,000 บาทต่อเดือน 

(3.93: มาก) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้
กองบิน 41 

 เสน้ถนนสุเทพ 
 

(3.70: มาก) 

ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้
กองบิน 41  

เสน้ถนนสุเทพ 
 

(4.24: มากท่ีสุด) 

ท่ีพกัใกลก้บัตลาดตน้
พยอม กบัท่ีพกัใกลก้บั
โรงพยาบาลมหาราช

เชียงใหม่  
(3.93: มาก) 
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ตารางที่ 5.14 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบรายเดือนจ าแนกตามสถานภาพในมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

สถานภาพในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบณัฑติวทิยาลยั พนักงานและอาจารย์ 
ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด 

มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผู ้
พกัอาศยั เช่น งานปีใหม่ 

(3.95: มาก) 

มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผู ้
พกัอาศยั เช่น งานปีใหม่ 

(3.86: มาก) 

มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผู ้
พกัอาศยั เช่น งานปีใหม่ 

(3.89: มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคคล 
ความเอาใจใส่ของ

พนกังานท าความสะอาด 
(4.63: มากท่ีสุด) 

อธัยาศยัของผูดู้แล ยิม้
แยม้แจ่มใส 

(4.40: มากท่ีสุด) 

มีการควบคุมดูแลและเอา
ใจใส่จากผูดู้แล 
(4.51: มากท่ีสุด) 

ปัจจยักระบวนการ
ใหบ้ริการ 

มีความยดืหยุน่ในการ
ช าระค่าบริการต่างๆ เช่น 

ค่าน ้ า ค่าไฟ 
(4.61: มากท่ีสุด) 

มีความยดืหยุน่ในการ
ช าระค่าบริการต่างๆ เช่น 

ค่าน ้ า ค่าไฟ 
(4.17: มาก) 

มีความยดืหยุน่ในการ
ช าระค่าบริการต่างๆ เช่น 

ค่าน ้ า ค่าไฟ 
(4.57: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

มีพ้ืนท่ีสวนหยอ่มส าหรับ
นัง่พกัผอ่นบริเวณอพาร์ต

เมนต ์
(4.55: มากท่ีสุด) 

พ้ืนท่ีสวนหยอ่มส าหรับ
นัง่พกัผอ่นบริเวณอพาร์ต

เมนต ์
(4.09: มาก) 

มีใบรับรองคุณภาพท่ีผา่น
การประเมินโดย
หน่วยงานของรัฐ 
(4.43: มากท่ีสุด) 

จากตารางท่ี 5.14 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง 3 กลุ่มมีความ
ตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ การแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีอยู่
อาศยัระหวา่งชายและหญิงอยา่งชดัเจน 

 ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีกับกลุ่มพนักงานและ          
อาจรย์มีความต้องการต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการต ่าสุดคือ ค่าเช่าห้องพัก 
4,000-5,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีกลุ่มนักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย มีต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมี
ค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีกบักลุ่ม
นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการต ่าสุดคือ ท่ีพกัอยู่ใกลก้บัทางเขา้ออกกองบิน 41 เส้นถนนสุเทพ ในขณะท่ีกลุ่มพนกังาน
และอาจรย ์มีต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ ท่ีพกัอยู่
ใกลก้บัตลาดตน้พยอมกบัอยูใ่กลก้บัโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 



 

 

148 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ การจดักิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กั
อาศยั เช่น งานปีใหม่ 
 ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีมีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ย
ดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด ในขณะท่ี
กลุ่มนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ อธัยาศยั
ของผูดู้แลยิม้แยม้แจ่มใส ส่วนกลุ่มพนกังานและอาจารยมี์ความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมี
ค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่จากผูดู้แล  

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการต ่าสุดคือ มีความยืดหยุ่นในการช าระ
ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี กบักลุ่ม
นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการต ่าสุดคือ มีพื้นท่ีสวนหยอ่มส าหรับนัง่พกัผอ่นบริเวณอพาร์ตเมนต ์ในขณะท่ีกลุ่มพนกังาน
และอาจรย์ มีต่อปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการต ่ าสุดคือ มี
ใบรับรองคุณภาพท่ีผา่นการประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ 
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ตารางที่ 5.15 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่าแบบรายเดือน จ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกั
ต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
งบประมาณค่าเช่าห้องพกั 

ไม่เกนิ 3,000 บาท มากกว่า 3,000 บาท 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์  มีระบบอินเตอร์เน็ตในหอ้งพกัฟรี 

 
 

(4.83: มากท่ีสุด) 

หอ้งพกัมีขนาดกวา้งขวาง 
ประกอบดว้ย หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น 

หอ้งครัว ระเบียง และหอ้งน ้ า 
(4.68: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา ค่าประกนัหอพกัเท่ากบัค่าเช่า
หอ้งพกั 1 เดือน 

 
(4.46: มากท่ีสุด) 

ค่าน ้ าประปา 100 บาทต่อคน กบัค่า
ประกนัหอพกัเท่ากบัค่าเช่าหอ้งพกั 1 

เดือน 
(4.41: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

มีความสะดวกในการเดินทาง 
(4.75: มากท่ีสุด) 

มีความสะดวกในการเดินทาง 
(4.62: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี 
 
 

(4.77: มากท่ีสุด) 

มีการใหส่้วนลดค่าเช่าส าหรับผูเ้ช่า
ระยะยาว กบัมีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใช้

ฟรี 
(4.64: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคคล ความเอาใส่ใส่ของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั 
(4.81: มากท่ีสุด) 

มีการควบคุมดูแลเอาใจใส่จากผูดู้แล 
 

 (4.67: มากท่ีสุด) 
ปัจจยักระบวนการใหบ้ริการ การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น 

ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือ
ระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีสามารถ

ตรวจสอบได ้
(4.81: มากท่ีสุด) 

บริการต่างๆรวดเร็ว เช่น การ
ซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ารุด 

 
 

(4.71: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกั สะอาด น่าอยู ่
(4.85: มากท่ีสุด) 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาด น่าอยู ่
(4.70: มากท่ีสุด) 

จากตารางท่ี 5.15 พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่า
เช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาทมีความตอ้งการต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุดคือ มีระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพกัฟรี ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 
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3,000 บาทมีต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ห้องพกัมีขนาดกวา้ง 
ขวาง ประกอบดว้ย หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว ระเบียง และหอ้งน ้า 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000  บาท 
มีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือค่าประกนัหอพกัเท่ากบัค่า
เช่าห้องพกั 1 เดือน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกวา่ 3,000 บาทมีต่อปัจจยัยอ่ย
ด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุดคือ ค่าน ้ าประปา 100 บาทต่อคน กบัค่าประกนัหอพกั
เท่ากบัค่าเช่าหอ้งพกั 1 เดือน  
 ปัจจยัดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีความตอ้งการต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ ท่ีพกัมีความสะดวกต่อการ
เดินทาง 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่
เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุดคือ มีwifiให้ผูพ้กัอาศยัใชฟ้รี ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกวา่ 3,000 บาท
มีต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุดคือ มีการให้ส่วนลด 
ส าหรับผูเ้ช่าระยะยาวกบัมีมีwifiใหผู้พ้กัอาศยัใชฟ้รี 
 ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000  บาท 
มีความต้องการต่อปัจจยัย่อยด้านบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการสูงสุดคือ ความเอาใจใส่ของ
พนักงานรักษาความปลอดภยั ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า  3,000  บาท      
มีต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือมีการควบคุมดูแลเอาใจใส่จากผูดู้แล 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่
เกิน 3,000 บาท มีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
สูงสุดคือ การให้บริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือระบบกลอ้งวงจร
ปิดท่ีสามารถตรวจสอบได ้ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า  3,000 บาทมีต่อ
ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ บริการต่างๆ รวดเร็ว เช่น 
การซ่อมแซมส่ิงของท่ีช ารุด 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการสูงสุดคือ สภาพแวดลอ้มท่ีพกัสะอาดน่า
อยู ่ 
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ตารางที่ 5.16 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุด และระดบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดของของอพาร์ตเมนตใ์หเ้ช่าแบบรายเดือนจ าแนกตามงบประมาณค่าเช่าห้องพกัต่อ
เดือน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
งบประมาณค่าเช่าห้องพกั 

ไม่เกนิ 3,000 บาท มากกว่า 3,000 บาท 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีการแบ่งสดัส่วนชายหญิงอยา่ง

ชดัเจน 
(3.49: มาก) 

มีการแบ่งสดัส่วนชายหญิงอยา่ง
ชดัเจน 

 (3.89: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา ค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000 บาทตอ่
เดือน 

(2.92: ปานกลาง) 

สญัญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน 
 

(4.17: มาก) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัทางเขา้กองบิน 41 
 เสน้ถนนสุเทพ 

(3.44: มาก) 

ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัโรงพยาบาลมหาราช
เชียงใหม่ 

(4.11: มาก) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 

เช่น งานปีใหม่ 
(3.81: มาก) 

มีกิจกรรมพิเศษส าหรับผูพ้กัอาศยั 
เช่น งานปีใหม่ 
(3.99: มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคคล มีการควบคุมและเอาใจใส่จากผูดู้แล 
 

(4.63: มากท่ีสุด) 

ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความ
สะอาด 

(4.48: มากท่ีสุด) 
ปัจจยักระบวนการใหบ้ริการ มีความยดืหยุน่ในการช าระค่าบริการ

ต่างๆ เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ 
(4.65: มากท่ีสุด) 

มีความยดืหยุน่ในการช าระค่าบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ 

(4.44: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ 

มีพ้ืนท่ีสวนหยอ่มส าหรับนัง่พกัผอ่น
บริเวณอพาร์ตเมนต ์
(4.54: มากท่ีสุด) 

พ้ืนท่ีสวนหยอ่มส าหรับนัง่พกัผอ่น
บริเวณอพาร์ตเมนต ์

(4.39: มาก) 

จากตารางท่ี 5.16 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง 2 กลุ่มมีความ
ตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีของ
ชายและหญิงอยา่งชดัเจน 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000  บาทมี
ความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดค่าเช่าหอ้งพกั 4,000-5,000  บาท
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ต่อเดือน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกวา่ 3,000 บาทมีต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ี
มีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ สัญญาเช่าขั้นต ่า 6 เดือน 

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกั
ไม่เกิน 3,000 บาทมีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
ต ่าสุดคือ ท่ีพกัอยู่ใกล้กบัทางเขา้กองบิน 41 เส้นถนนสุเทพ ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่า
ห้องพกัมากกว่า 3,000 บาทมีต่อปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
ต ่าสุดคือ ท่ีพกัอยูใ่กลก้บัโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ มีการจดักิจกรรมพิเศษส าหรับผู ้
พกัอาศยั เช่น งานปีใหม่ 
 ปัจจยัดา้นบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัไม่เกิน 3,000 บาท 
มีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ มีการควบคุมและเอาใจ
ใส่จากผูดู้แล ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัมากกว่า 3,000 บาทมีต่อปัจจยัย่อยด้าน
บุคคลท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ ความเอาใจใส่ของพนกังานท าความสะอาด 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีความตอ้งการต่อ ปัจจยั
ย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียความต้องการต ่าสุดคือ มีความยืดหยุ่นในการช าระ
ค่าบริการต่างๆ เช่าน ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีความตอ้งการต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความตอ้งการต ่าสุดคือ มีพื้นท่ีส่วนหย่อมส าหรับนั่ง
พกัผอ่นบริเวณอพาร์ตเมนต ์ 

5.3  อภิปรายผล 

จากการพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เช่น รายได้ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีร้อยละ 44.5 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาทเป็นกลุ่มท่ีมีร้อยละของผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามสูงสุด จะมีรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามมากกว่างานวิจยัอ่ืนๆ เช่น งานของ  
ธิติภรณ์  อินมุตโต (2550) และวสวตัต์ิ  บางยี่ขนั (2549) ท่ีมีรายไดใ้นช่วง 5,001-10,000 บาทต่อ
เดือน หรืองานวิจยัของนฎันาถ วติัสุ (2550)  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีรายไดเ้ดือนละ 9,000-11,000 
บาท ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะระยะเวลาท่ีผา่นไปมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง
ค่าครองชีพท่ีนักศึกษาได้รับจากผูป้กครอง กลุ่มพนักงานและอาจารย์ได้รับการปรับเงินเดือน
เพิ่มข้ึนจากเดิม เม่ือพิจารณางบประมาณค่าเช่าพกัอยู่ท่ี 2,001-4,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซ่ึงเป็น
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ราคาท่ีไม่แตกต่างจากอตัราค่าเช่าห้องพกัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม ถา้อยูห่้องละ 2 คนจะมี
งบประมาณค่าเช่าห้องพกัใกล้เคียงกบังานวิจยัของนฎันาถ วติัสุ (2550) อตัราค่าเช่าห้องเดือนละ 
4,000-6,000 บาท ธิติภรณ์  อินมุตโต (2550) อตัราค่าเช่าห้องเดือนละ 4,500 บาท ส่วนอตัราค่าเช่า
ห้องพกัของงานวิจยัของวสวตัต์ิ  บางยี่ขนั (2549) มีอตัราค่าเช่าห้องพกัประมาณเดือนละ 3,000 
บาท และรุ่งศกัด์ิ  คุม้วงศ ์(2551)  มีอตัราค่าเช่าหอ้งพกัเดือนละ 2,000-4,000 บาท  

ส่วนผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบ
รายเดือนในเขตต าบลสุเทพของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงอาศยัการประเมิน
ความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูศึ้กษาไดอ้อกแบบส่วน
ประสมการตลาดส าหรับอพาร์ตเมนตใ์ห้เช่า เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ส าหรับอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบรายเดือนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ใน
การอภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ , 2546) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)      
การส่งเส ริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการให้บ ริการ (Process) และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) ไดผ้ลดงัน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษา พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการต่อการได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในห้องพกัฟรี ทั้ งน้ีเพราะปัจจุบนัเร่ืองอินเตอร์เน็ตเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัทั้ งการค้นหาข้อมูลในการท ารายงาน การบ้าน การติดต่อส่ือสารใน
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินเร่ืองปัญหาในท่ี
พกัปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามพบปัญหาเร่ืองท่ีพกัไม่มีอินเตอร์เน็ต และท่ีพกัมีอินเตอร์เน็ตแต่
ไม่มีคุณภาพในตวัสัญญาณอินเตอร์เน็ต จึงท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ธิติภรณ์  อินมุตโต (2550) ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกัควรมีการจดั
ให้เหมาะสมกบัอตัราค่าเช่าพกั ซ่ึงอาจมีการก าหนดรายการของเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดรั้บในแต่ละอตัรา
ค่าเช่าพกั  และการจดัการกบัระบบรักษาความปลอดภยั ตั้งแต่การก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ออกให้
เฉพาะผูท่ี้พกัอาศยัด้วยการใช้คีย์การ์ด ระบบกล้องวงจรปิดท่ีติดตั้งในบริเวณทางเข้าออก และ
จุดส าคญัของอพาร์ตเมนต ์ส่วนการแบ่งพื้นท่ีชายหญิงอยา่งชดัเจนเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีคะแนนความ
ตอ้งการต ่าสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดรูปแบบของอพาร์ตเมนต์และกลุ่มอายุของผู ้
พกัอาศยั หรืออาจมีการแบ่งพื้นท่ีหรือชั้นใดชั้นหน่ึงเพื่อเพศใดเพศหน่ึง 
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ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษา พบวา่ การก าหนดราคาค่าน ้าประปา 100 บาทต่อ
คนต่อเดือนและอตัราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 7 บาท เป็นอตัราท่ีหลายหอพกัหรืออพาร์ตเมนต์ตั้งไวใ้น
หลายท่ี ส่วนเร่ืองค่าประกนัห้องพกัเท่ากบัค่าเช่าห้องพกั 1 เดือนนั้นท าให้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการ  แต่ผูป้ระกอบการควรท่ีจะประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัความคุ้มทุนว่าเงินประกัน
จ านวนดงักล่าวจะเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมหรือไม่ และอตัราค่าเช่าหอ้งพกัราคา 4,000-
4,500 บาทต่อเดือนจะมีผลต่อกลุ่มท่ีมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัท่ีมีงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาท
จึงท าให้มีความต้องการอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาภาพรวมงบประมาณค่าเช่าพกัอยู่ท่ี 
2,001-4,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่แตกต่างจากอตัราค่าเช่าห้องพกัปัจจุบนัของผูต้อบ
แบบสอบถาม ถา้อยู่ห้องละ 2 คนจะมีงบประมาณค่าเช่าห้องพกัใกลเ้คียงกบังานวิจยัของนฎันาถ  
วติัสุ (2550) อตัราค่าเช่าห้องเดือนละ 4,000-6,000 บาท ธิติภรณ์  อินมุตโต (2550) อตัราค่าเช่าห้อง
เดือนละ 4,500 บาท ส่วนอตัราค่าเช่าห้องพกัของงานวิจยัของวสวตัต์ิ  บางยี่ขนั (2549)  มีอตัราค่า
เช่าห้องพกัประมาณเดือนละ 3,000 บาท และรุ่งศกัด์ิ  คุม้วงศ ์(2551)  มีอตัราค่าเช่าห้องพกัเดือนละ 
2,000-4,000 บาท ดงันั้นผูป้ระกอบการควรสร้างความแตกต่างให้กบัผูท่ี้ก  าลงัหาท่ีพกัในรูปแบบ
รายเดือน  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการท่ีพกัท่ีมีความสะดวกต่อการเดินทาง เช่น ใกล้เคียงกบัสถานท่ีท างาน สถานศึกษา 
แหล่งชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนฎนาถ  วติัสุ (2550) และวสวตัต์ิ  บางยี่ขนั (2549) ส่วน
เร่ืองการมีร้านคา้เปิดให้บริการ เช่น ร้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซกัรีด ภายในบริเวณท่ีพกั ท า
ให้ผูท่ี้พกัอาศยัเกิดความสะดวกในการด ารงชีวิตและไม่ตอ้งออกเดินทางไปไหนมากนกั ซ่ึงจะช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายเร่ืองการเดินทางลงไปไดส่้วนหน่ึง  ส่วนการให้ขอ้มูลผา่นทางส่ืออินเตอร์เน็ตจะ
ท าให้มีการส่งต่อขอ้มูลหรือบอกต่อไดง่้ายและสามารถเห็นภาพตวัอย่างของอพาร์ตเมนต์ได ้แต่ก็
ควรท่ีจะมีบุคคลหรือใหร้ายละเอียดเพื่อการซกัถามเก่ียวกบัรายละเอียด  หรือเปิดช่องทางไวส้ าหรับ
เป็นช่องทางส่ือสารไดอี้กทางหน่ึง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการต่อการให้ส่วนลดกบัผูเ้ช่าระยะยาว และการมีคูปองส่วนลดให้กับผูท่ี้พกัอาศยัใน
ระยะเวลาท่ีอยูค่รบ 1 ปี เพื่อเป็นส่วนลดในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงภายในห้องพกั มีระดบัความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่จากงานวิจยัของรุ่งศกัด์ิ  จงคุม้วงศ ์(2551) พบวา่ อิทธิพลของการ
ส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเพียงแค่ระดบัปานกลางเท่านั้น ส่วนเร่ืองระบบการ
ให้บริการเคเบิ้ลทีวใีนกลุ่มช่องท่ีมีการเสียค่าใชจ่้ายในราคาพิเศษ เช่น ฟุตบอลต่างประเทศ ในเร่ือง
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น้ีควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพราะปัจจุบันการแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธ์ิในการถ่ายทอดฟุตบอล
ต่างประเทศมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ดงันั้นผูป้ระกอบการควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนและ
ประสานงานกบัผูท่ี้ให้บริการสัญญาณถ่ายทอดสดด้วย ส่วนเคเบิ้ลทีวีในช่องทัว่ไปอาจติดต่อกบั
ผูใ้หบ้ริการส่วนถา้อยากไดบ้ริการเพิ่มเติมอาจมีการจดัรูปแบบส่วนลดมาใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

ปัจจัยด้านบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ปัจจยัย่อยด้านบุคคลในระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ืองความเอาใจใส่ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวสวตัต์ิ  บางยี่ข ัน (2549) ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับเร่ืองความปลอดภยัภายในหอพกัหรือท่ีพกั ส่วนงานวิจยัของธิติภรณ์  อินมุตโต 
(2550) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามของงานวจิยัดงักล่าวมีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อเร่ืองความ
ปลอดภยัอยูเ่พียงในระดบันอ้ย รวมไปเร่ืองความไม่เป็นระเบียบภายในหอพกัท่ีเกิดจากการจดัการท่ี
ไม่ดี ซ่ึงจากผลการศึกษาในปัจจยัดา้นบุคคลลว้นมีคะแนนความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุก
ปัจจยัย่อย ดงันั้น ผุป้ระกอบการควรมีการอบรมพนักงานและปรับปรุงระบบการจดัการเพื่อให้
เหมาะสม และสอดคล้องกบัอพาร์ตเมนต์แต่ละแห่งต่อไปเพื่อให้ผูท่ี้พกัอาศยัเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยด้านน้ีมี
คะแนนความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดทุกปัจจยัย่อย ซ่ึงถือว่าไม่แตกต่างจากปัจจยัส่วนประสม
การตลาดด้านบุคคลและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยส่ิงท่ีมีความคาดหวงัจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามคือ การให้การบริการรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งน้ีเพราะเหตุผลในการ
เลือกเช่าท่ีพกั เหตุผลหลักคือ เร่ืองสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูท่ี้พกัอาศยั เช่นเดียวกับ
งานวจิยัของธิติภรณ์  อินมุตโต (2550) และนฎันาถ  วสัติ (2550) ส่วนการบริการซ่อมแซมส่ิงของท่ี
ช ารุดภายในห้องพกัอยา่งรวดเร็วก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความตอ้งการเพื่อให้อุป
กรณืหรือเคร่ืองใชใ้นหอ้งกลบัมาใชไ้ดต้ามปกติอีกคร้ัง 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมกายภาพ จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด และมีความเช่ือมโยงร่วมกบัปัจจยัดา้นบุคคลเพราะ
สภาพของส่ิงแวดลอ้ม เช่น เร่ืองของความสะอาดภายในตวัอาคารท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนกลางก็เป็นหน่ึง
ในความรับผิดชอบของพนกังานท าความสะอาด ซ่ึงเป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวสวตัต์ิ  บางยี่ขนั (2549) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัเร่ืองความสะอาดของท่ีพกั
อาศยัและบริเวณโดยรอบ รวมถึงเร่ืองความปลอดภยัภายในอพาร์ตเมนตห์รือทรัพยสิ์นต่างๆ ท่ีเป็น
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หน้าท่ีของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามก็ให้ความส าคญักบักลอ้งวงจร
ปิดหรือระบบคียก์าร์ดท่ีจ ากัดการเข้าออก ซ่ึงระบบรักษาความปลอดภยัดงักล่าวจะช่วยในการ
ตรวจสอบหลงัจากการเกิดเหตุการณ์ต่างๆได ้ซ่ึงความสอดคลอ้งกบัหลายๆ งานวิจยั เช่น งานวิจยั
ของรุ่งศกด์ิ  จงคุม้วงศ์ (2551)  นฎันาถ  วสัติ (2550) และธิติภรณ์  อินมุตโต (2550) แต่อย่างไรก็
ตามผูท่ี้พกัอาศยัสามารถมีส่วนท าใหท่ี้พกัมีสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยูแ่ละปลอดภยัได ้ถา้ร่วมมือกนัเอา
ใจใส่ เช่น การทิ้งขยะให้ลงในพื้นท่ีท่ีจดัไว ้ช่วยเหลือส่ิงกนัและกนั ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้น่า
พกัอาศยัเพิ่มมากข้ึน 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในเขต

ต าบลสุเทพของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู ้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับ
ผูป้ระกอบการในเขตต าบลสุเทพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการวางแผนก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
หรือปรับปรุงเพื่อใหค้วามตอ้งการดงักล่าวไดรั้บการตอบสนองอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมใหก้บั
ลูกค้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบรายเดือน และใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ
ส าหรับผูป้ระกอบการอพาร์ตเมนต์หรือผูท่ี้ก าลงัจะวางแผนลงทุนท าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบราย
เดือน ซ่ึงประกอบดว้ยกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 
และกลุ่มพนักงานและอาจารยข์องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความต้องการต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 7 P’s ต่างกนัน้อยมาก ดงันั้นผูศึ้กษามีความเห็นวา่ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีการแบ่งส่วนตลาด 
(Segment) ส าหรับลูกคา้เป้าหมายกลุ่มน้ี และพบว่าคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.9 ยินดีจ่ายค่า
เช่าอพาร์ตเมนตท่ี์เดือนละ 3,000 บาทข้ึนไป ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนะกลยทุธ์การตลาดส าหรับ
การบริหารจดัการท่ีพกัแบบเช่ารายเดือนท่ีระดับราคา 4,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ  7 P’s 
ดงัต่อไปน้ี   

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
ควรตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี เร่ืองการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพกัฟรีแก่ผูท่ี้
พกัอาศยั อาจมีการก าหนดเป็นหมายเลขรหสัต่อคนต่อเคร่ืองให้กบัผูพ้กัอาศยัเพื่อใชเ้ป็นรหสัในการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต อีกทั้ งยงัเป็นการจ ากัดการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของบุคคลท่ีไม่ได้พกัอาศัย
ภายในอพาร์ตเมนต์ไดอี้กดว้ย ปัจจยัยอ่ยต่อมาคือ เร่ืองพื้นท่ีภายในห้องพกัควรมีพื้นท่ีขั้นต ่าท่ี 28 



 

 

157 

ตารางเมตร โดยมีเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดังน้ี เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน
ห้องพกั ท่ีนอน ตู้เส้ือผา้ โต๊ะเคร่ืองแป้งโต๊ะและเก้าอ้ี พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น 
ระบบคียก์าร์ดและกลอ้งจงจรปิด อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1ไอดีต่อ 1 คน ช่องจอดรถส าหรับรถ
มอเตอร์ไซค ์1 คนต่อ 1 ช่อง ส่วนช่องจอดรถยนตอ์าจจดัใหก้บัผูพ้กัอาศยัท่ีพกัในอีกระดบัราคาของ
หอ้งพกัท่ีเป็นเสมือนสิทธ์ิพิเศษใหก้บัผูท่ี้พกัอาศยัเพิ่มข้ึนมาจากหอ้งพกัมาตรฐาน   
 

 ปัจจัยด้านราคา 
 

  จากการศึกษาสามารถก าหนดเป็นปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีควรตอ้งตอบสนองต่อ
กลุ่ม เป้ าหมายดังน้ี   อัตราค่าเช่ าอพาร์ตเมนต์ต่อห้องท่ีประกอบไปด้วยเฟอร์นิ เจอร์และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ายกเวน้โทรทศัน์และตูเ้ยน็  มีอตัราค่าเช่าเร่ิมตน้เดือนละ 4,000 บาท ช่องจอดรถยนต์
ร้อยละ 75 ของจ านวนหอ้งพกัทั้งหมด ส่วนเร่ืองอตัราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 7 บาท และค่าน ้าประปาคน
ละ 100 บาทต่อเดือน (ไม่เกินคนละ 6 หน่วยต่อเดือน) ถา้เกินจะคิดหน่วยท่ีเกินหน่วยละประมาณ 
16-20 บาท ซ่ึงตอ้งพิจาณาตามตน้ทุนของแต่ละอพาร์ตเมนต ์
 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการต่อปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีควรตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี เร่ืองความสะดวกในการเดินทางของผูพ้กั
อาศยั เช่น เร่ืองสภาพถนน ความกวา้งของถนน ระบบการจราจรในบริเวณท่ีใกล้เคียงกบัอพาร์ต
เมนต ์ รวมไปถึงระยะทางจากอพาร์ตเมนตไ์ปถึงท่ีท างานหรือสถานศึกษาของผูพ้กัอาศยั ปัจจยัยอ่ย
ต่อมาคือ มีร้านคา้ให้บริการต่างๆ เช่น ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านซักรีด ภายในบริเวณท่ีพกั ซ่ึง
จะช่วยอ านวยความสะดวกและก่อให้เกิดรายไดจ้ากการให้เช่าสถานท่ีจากผูท่ี้เปิดร้านอาหาร ร้าน
ซักรีดให้กบัผูป้ระกอบการอพาร์ตเมนต์อีกทางหน่ึง และปัจจยัย่อยเร่ืองการให้ขอ้มูลผ่านทางส่ือ
อินเตอร์เน็ตและคัทเอาท์ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มคนท่ีสนใจ 
โดยเฉพาะส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถช่วยประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการประชาสัมพนัธ์ และผูท่ี้สนใจสามารถติดต่อขอดูหอ้งพกัตวัอยา่งไดใ้นเวลาราชการ หรือตาม
เวลาท่ีได้ตกลงนัดหมายล่วงหน้า ซ่ึงสามารถโทรศพัท์สอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ ตลอดจน
สามารถจองหอ้งพกัผา่นทางอินเตอร์เน็ตและทางโทรศพัทไ์ด ้
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีควรตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี มีอินเตอร์เน็ตไร้สายใหก้บัผูพ้กัอาศยัใชฟ้รี ซ่ึง
ผูป้ระกอบการควรตดัสินใจท่ีวางแผนเร่ืองระบบอินเตอร์เน็ตให้ดีเพราะจะมีผลต่อึวามพึงพอใจของ
พกัอาศยัต่อไป  โดยจดัท าเป็นระบบอินเตอณ์เน็ตท่ีใชร้หัสในการเขา้สู่ระบบดงัท่ีเสนอไวใ้นปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยต่อมาคือ การให้ส่วนลดในรูปแบบคูปองแก่ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ตเมนต์ท่ี
เซ็นสัญญาระยะยาวเป็นเวลา 1 ปีหรือเช่าพกัมาเป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นส่วนลดในการซ่อมแซม
ส่ิงของท่ีซึกหรอและยงัเป็นการช่วยรักษาสภาพของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าไดมี้การซ่อมบ ารุงอย่าง
สม ่าเสมออีกทางหน่ึง และปัจจยัย่อยสุดท้ายคือ การพิจารณาส่วนลดส าหรับผูเ้ช่าระยะยาว เช่น 
สัญญา 1 ปีเพื่อเป็นการจูงใจใหผู้พ้กัอาศยัเซ็นสัญญาในระยะยาว 
 

 ปัจจัยด้านบุคคล   
 

  จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคคล
ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปัจจัยย่อยด้านบุคคลท่ีควรต้องตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายดังน้ี ความเอาใจใส่ของผูป้ระกอบการอพาร์ตเมนต์ท่ีเอาใจใส่ต่อผูพ้กัอาศยั และ
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลอพาร์ตเมนต์ เช่น การตรวจตรามาตรฐานการท าความสะอาดของ
พนกังานท าความสะอาด หรือการดูแลรักษาความปลอดภยัของพนกังานรักษาความปลอดภยั ซ่ึง
ปัจจยัดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของผูพ้กัอาศยัภายในอพาร์ตเมนตใ์ห้มีความอุ่นใจ
และรู้สึกปลอดภยัในอพาร์ตเมนต ์
 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
 

  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ
ให้บริการท่ีควรตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี การบริการต่างๆ รวดเร็ว เช่น การซ่อมแซม
ส่ิงของภายในห้องพกัท่ีช ารุด รวมไปถึงทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีช ารุดให้กลบัมาพร้อมสู่สภาพการใช้
งานอยา่งรวดเร็ว เร่ืองต่อมาคือ การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบการจดัเก็บค่าใชจ่้ายต่างๆ 
เช่น ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า โดยผูพ้กัอาศยัสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงระบบกล้องวงจรปิดท่ี
สามารถตรวจสอบไดเ้ม่ือมีเร่ืองหรือปัญหา เช่น การขโมยของ หรืออาชญากรรมใดๆ ภายในอพาร์ต
เมนต ์และมีการจดัยามรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืน   
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 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 

  จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อปัจจัยย่อยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีควรตอ้งตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
อพาร์ตเมนต์มีความสะอาด น่าอยู ่โดยมีระบบการจดัเก็บขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีจะตอ้งไม่เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุพาหนะน าโรคต่างๆ เช่น แมลงวนั ยุง หนู เป็นตน้ เร่ืองต่อมาคือ มีระบบการเขา้ออกโดย
ใชคี้ยก์าร์ด และมีกลอ้งวงจรปิด  ซ่ึงจะช่วยจ ากดัไม่ให้บุคคลภายนอกเขา้ออกอพาร์ตเมนตไ์ดอ้ยา่ง
อิสระ และใชก้ลอ้งวงจรปิดช่วยในการบนัทึกภาพในส่วนต่างๆของอพาร์ตเมนต ์เช่น ทางเขา้ออก 
โรงจอดรถ ทางเดินภายในตวัอาคารแต่ละชั้น และศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบรับรองคุณภาพ
ท่ีประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นใบรับรองคุณภาพขั้นตน้ให้กบัผูท่ี้สนใจเขา้พกัอาศยัใน 
อพาร์ตเมนต ์
 


