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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จังหวดัเชียงใหม่  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเป็นนักศึกษาของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 95 คน น าขอ้มูลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และอนุมาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 23 – 25 ปี ก าลงัศึกษา ใน
คณะของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะการส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และ รัฐศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) 4,001 – 5,000 บาท ระยะเวลาอยู่อาศยั มากกว่า 6 เดือน จ านวนสมาชิกใน
ห้องพกั 2 – 3 คน ราคาค่าเช่าห้องพกัท่ีใช้บริการ 2,001 – 3,500 บาท ลกัษณะห้องพกัท่ีเช่า ห้องแอร์ 
พร้อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  
มากท่ีสุด คือ ตนเอง และแหล่งขอ้มูลในการรู้จกั เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ คือ รู้จกัดว้ยตนเอง 

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคา้
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั
ด้านบุคลากร และ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ส่วนปัจจยัส่วนประสม
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การตลาดบริการท่ี ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ  ปัจจยัด้านราคา และ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ โดยมีปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส 
สะดวกในการเดินทางมาพกั ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ดา้นบุคลากร 
คือ พนกังานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ คือ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ระบบการออก
ใบแจง้หน้ี ดา้นราคา คือ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ 
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to examine customer satisfaction towards services marketing mix of K.T. 
Place, Chiang Mai province. Questionnaires were used as the tool to collect data from population of 
95 student customers of K.T. Place as the studied population.  Data obtained were analyzed by the 
use of descriptive statistics and inference, including frequency, percentage and mean. Summary of 
the study was presented as follows. 

The findings revealed that most respondents were male in the age of 23-25 years old.  They 
were studying in areas of Humanities and Social Sciences. They were from the Faculty of 
Humanities, Faculty of Architecture, Faculty of Education, Faculty of Social Sciences, Faculty of 
Fine Arts, Faculty of Business Administration, Faculty of Economics, Faculty of Mass 
Communication, Faculty of Political Sciences and Public Administration and Faculty of Law. They 
were the 3rd year students and got monthly allowance (excluding room rental allowance) at the 
amount of 4,001 – 5,000 Baht. They had stayed there for over 6 months. Number of person sharing 
the room with them was 2 – 3 persons and the room rate was 2,001 – 3,500 Baht.  They rented an 
air-conditioning room equipped with electric appliances.  Person influencing their decision to rent a 
room at K.T. Place, Chiang Mai province the most was the respondents themselves.  Source of 
information where they learned about K.T. Place, Chiang Mai province from was also referred to 
the respondents themselves. 
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The results of the study on level of customer satisfaction towards services marketing mix of 
K.T. Place, Chiang Mai province presented hereafter. The customers ranked their satisfaction at 
high level towards the marketing mix factors namely place, product, people and physical evidence 
and presentation. In the meanwhile, the customers ranked their satisfaction at moderate level 
towards the marketing mix factors namely service process, price and promotion, respectively. 
Hereafter were shown the sub-factors that were ranked at the highest level of satisfaction.  In place 
factor, the highest level of satisfaction was the convenient location of T.K. Place for transportation. 
In product factor, the highest level of satisfaction was the fame and being well-known of K.T. Place. 
In people factor, the highest level of satisfaction was the staff who provided services to all 
customers equally. In physical evidence and presentation factor, the highest level of satisfaction was 
the sign of K.T. Place was prominent for eye-catching. In service process, the highest level of 
satisfaction was the invoice system. In price factor, the highest level of satisfaction was the deposit 
of damage insurance, costing at the same amoutn of room rental rate for a month.  In promotion 
factor, the highest level of satisfaction was the establishment of good relation between K.T. Place 
and its residents through activities.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

จงัหวดัเชียงใหม่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมเป็นอย่างมาก 
สืบเน่ืองจากธุรกิจท่ีส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต เช่น ธุรกิจภาคการท่องเท่ียว ภาคอสังหาริมทรัพย ์
และภาคการศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยัมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกนั จากสถิติจ านวนประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2554 เท่ากบั 1,646,144 คน ในปี 2555 เท่ากบั 1,655,642 คน และ ในปี 2556 เท่ากบั 1,666,888 คน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดเพิ่มข้ึนน้ี คือ เพื่อตอ้งการเขา้มาศึกษาหา
ความรู้ตามสถาบันต่างๆ ในจังหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากจังหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาของภาคเหนือตอนบนโดยมีสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งอยูห่ลากหลายสถาบนั 
อาทิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพาย ัพ 
มหาวิทยาลยัพายพั มหาวิทยาลยัแม่โจ ้และมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท า
ให้เกิดความตอ้งการดา้นท่ีพกัอาศยัของประชากร ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีมากข้ึน
เช่นกนั  

ปัจจุบนัมีหอพกั อพาร์ตเมน้ต ์ห้องเช่าเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก จากสถิติใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่มีท่ีพกัอาศยัท่ีเปิดใหบ้ริการเป็นหอพกัใหเ้ช่าและจดทะเบียนในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่อยู่เป็นจ านวนทั้งส้ิน 993 แห่ง (ส านกังานพฒันาสังคมและสวสัดิการจงัหวดั
เชียงใหม่ , 2555) โดยในเขตต าบลสุ เทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นพื้น ท่ี เดียวกับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาบนัการศึกษาของภาครัฐท่ีมีช่ือเสียง ในปี พ.ศ. 2555 มีจ  านวนหอพกัท่ีท า
การจดทะเบียนและช าระภาษีโรงเรือนแลว้ทั้งส้ิน 250 แห่ง โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนของหอพกั
ในปี 2552 ซ่ึงมีจ  านวน 219 แห่ง (ส านักงานพฒันาสังคมและสวสัดิการจงัหวดัเชียงใหม่, 2555) 
เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 14 โดยมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองดว้ยปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดธุรกิจนัน่ก็
คือ จ  านวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึนของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยจากสถิติการ
รับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพิ่มจาก 6,001 คน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 6,568 คนในปี 
พ.ศ. 2556 และ เป็น 7,099 คนในปี พ.ศ. 2556 หรือคิดเป็นร้อยละเทียบกบัปี 2555 โดยปี 2556 เพิ่มข้ึน 
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ร้อยละ 9.44 และ ปี  2557 เพิ่ม ข้ึน ร้อยละ 16.72 โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี  (ส านักงาน
สารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557) ส่วนหน่ึงเป็นผูท่ี้ไม่ไดมี้ภูมิล าเนาในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
นกัศึกษาเหล่าน้ียอ่มตอ้งการท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัเชียงใหม่ นกัศึกษาเหล่าน้ีจะเลือกเช่าห้องพกัท่ีใกล้
กบัสถานศึกษาของตนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกบัจ านวนหอพกัภายในมหาวิทยาลยั
ท่ีไม่เพียงพอ นักศึกษาส่วนท่ีเหลือจึงตอ้งเลือกอาศยัอยู่ดา้นนอกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในรูปแบบ
หอ้งแบ่งใหเ้ช่า บา้นเช่า หอพกัรายเดือน และอาคารชุด (โสภา วฒันานิกร, 2557: สัมภาษณ์) 

ดว้ยเหตุน้ีเองท าให้เขตพื้นท่ีท่ีใกลก้บัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่กลายเป็นท าเลของธุรกิจหอพกัท่ี
น่าสนใจของนกัลงทุน จากการเพิ่มข้ึนของธุรกิจหอพกัท่ีมีมากข้ึนท าให้ธุรกิจหอพกัมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงข้ึน และยงัเป็นการสร้างทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึนเช่นกนั เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขนั
ได้ ธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัหอพกัของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่
แข่งขนั ทั้งทางดา้นคุณภาพหอพกั เช่น การใช้วสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ การออกแบบหอพกัรวมถึง
ห้องพกัให้น่าอยู่ การจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน ้ า และระบบอินเตอร์เน็ต 
นอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งสร้างความแตกต่างทางดา้น การตั้งราคาท่ีจูงใจ การจดัรายการส่งเสริมการขาย 
การโฆษณาโดยใชป้้ายท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างและโดดเด่นของหอพกั เป็นตน้ อีกทั้งแต่ละธุรกิจ
ยงัต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ีใช้บริการ โดยการรักษาระดับการให้บริการท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งอยูเ่สมอ และเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกคา้ไดค้าดหวงัไวใ้ห้ได ้เพื่อเป็นการ
รักษาลูกคา้ให้ใช้บริการกบัธุรกิจของตนอยา่งต่อเน่ืองมากท่ีสุด และน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั (โสภา วฒันานิกร, 2557: สัมภาษณ์) 

เค.ที. เพลส  เป็นสถานประกอบการประเภทธุรกิจหอพกั ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 27  ซอย 3  ถนนห้วย
แกว้  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  50200  เร่ิมเปิดด าเนินกิจการในปี 2547 โดยเร่ิมให้บริการ
ห้องพกั จ านวน 60 ห้อง และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจ านวน 60 ห้อง ในปี 2554 รวมทั้งหมด 120 ห้อง 
โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้อง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ครบชุด ทีวี ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองท าน ้ าอุ่น มีการบริการดา้นการรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบคีย์
การ์ด อีกทั้งยงัให้บริการทางดา้นความสะดวกในการพกัอาศยั โดยการจดัให้มีพนกังานให้บริการ ตลอด 
24 ชั่วโมง ปัจจุบนัมีจ านวนผูพ้กัอาศยัจ านวน 105 ห้องโดยแบ่งเป็นนักศึกษา 95 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 
90.5 และชาวต่างชาติ 10 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 9.5 (เค.ที. เพลส, 2557) จากสถานการณ์การแข่งขนัท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนมากระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจหอพกั ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลให้ปลายปี 2556 เค.ที. เพลส มี
จ านวนห้องว่างมากถึงร้อยละ 12.5 และช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557 มีลูกคา้ขอคืนห้องพกั 
เฉล่ีย  4 – 6 ห้องต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 – 5.0 ดงันั้นผูบ้ริหารจึงอาจตอ้งปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ
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อย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาลูกค้าเดิมให้อยู่กับองค์กรต่อไป และเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะน ามา
ปรับปรุง พฒันาและน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดแผนการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ อย่าง
สูงสุดต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม ่

 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินธุรกิจ และ กลยุทธ์
การตลาดของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป  

 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและ

ประทบัใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
ลูกค้ำ หมายถึง นกัศึกษาชาวไทยท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา

มากกว่า 30 วนั ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 95 ราย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 (รายงานขอ้มูลบญัชีลูกคา้เช่า
หอ้งพกั ของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่, 2557) 

ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดงัน้ี ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

เค.ที. เพลส หมายถึง สถานประกอบการประเภทธุรกิจห้องพกัให้เช่า ตั้งอยูเ่ลขท่ี 27  ซอย 3  
ถนนหว้ยแกว้  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  50200 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดั

เชียงใหม่ ผู ้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเน้ือหาในบทน้ี
ประกอบดว้ย 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 
2.   ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
โพเวลล์ (Powell, 1983) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจว่า ความสุขจะเกิดข้ึนหากความ

ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง จนเกิดความสมดุล เม่ือบุคคลสามารถปรับตวัให้เข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มไดดี้ ดงันั้น ความพึงพอใจ คือสภาพอารมณ์ ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล 

วอลแมน (Wolman, 1973) ไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจวา่ สภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ความสุข ความอ่ิมเอมใจ เม่ือความตอ้งการหรือ แรงจูงใจของตนไดรั้บการตอบสนอง 

จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าข้างต้น ผูศึ้กษาสามารถสรุป ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีลูกค้า แสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและประทับใจ ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้อา้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Service  Mix) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7 Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ
ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 
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โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑ์ท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา  (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจ
ซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และ
ง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการท่ี
น าเสนอ  ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ
(Channels) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม  
การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคลากร  (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  
การจูงใจ  เพื่อ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ  มี
ทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ  ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทาง
ด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
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2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาหัวข้อความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
 
ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการหอพกั 

เซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการหอพกัเซ็นทรัล ฮิลล ์เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีมี
ในการใชบ้ริการหอพกั เซ็นทรัล ฮิลล ์เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ท่ีพกั
อาศยัในหอพกั จานวน 244 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มี การวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการหอพกัเซ็นทรัล ฮิลล ์เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
บรรยากาศเหมาะสมแก่การพกัอาศยั ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นราคา ในระดบัปานกลาง โดยมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ วิธีการชาระเงิน ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ในระดบัปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกล้กบัสถานศึกษา/ ท่ีท างาน ลูกคา้มี
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การแจง้
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ประกาศ และข่าวประชาสัมพนัธ์ ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นบุคลากรใน
ระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การแต่งกายของบุคลากรหอพกั ลูกคา้มีความพึงพอใจ
ดา้นกระบวนการในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การรับฟังปัญหา และขอ้ร้องเรียน
จากผูพ้กัอาศยั และลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั 

สุกัญญา ประยูรศร (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ต่อการให้บริการหอพกัของสถาบนั โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาท่ีพักในหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ในปีการศึกษา 2548 จ  านวน 363 คน เลือก
ตวัอยา่งจากนกัศึกษาท่ีพกัในแต่ละอาคารแบบโควตา้ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก คือเร่ืองความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้ของเจา้หน้าท่ีงานหอพกั การท าความสะอาดของ
แม่บ้าน และ ความใกล้ของหอพกักบัอาคารเรียน ส่วนปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
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พอใจในระดบัน้อย คือเร่ืองห้องคอมพิวเตอร์ประจ าหอ อินเทอร์เน็ต ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีให ้
และสภาพของตูเ้ส้ือผา้จากการศึกษาจ าแนกตามหอพกั จ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามระดบัชั้นปี 
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามทุกหอพกั ทุกเพศ และทุกระดบัชั้นปี มีความพึงพอใจในระดบั
นอ้ย คือเร่ืองหอ้งคอมพิวเตอร์ประจ าหอ นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือส่ิงของช ารุด 

รวิภา วงศ์บุศยรัตน์ (2547)ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการหอพกั
นักศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกันกัศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในปี
การศึกษา 2547 จ านวน 305 คน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัศึกษามีความ
พึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา มีความพึงพอใจต่ออตัราค่าธรรมเนียมหอพกันกัศึกษา
และการคิดค่าไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีน ามาเอง และดา้นสถานท่ี มีความพึงพอใจต่อเวลาเปิด-ปิด 
หอพกั และท าเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมต่อการเดินทางไปเรียนมากท่ีสุด ด้านบุคคล มีความพึงพอใจต่อ
อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีความเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้ แจ่มใส การแต่งกายของอาจารยเ์จา้หน้าท่ีความ
พร้อมท่ีจะให้บริการตลอดจนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ส าหรับปัจจยัท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร ของหอพกัและการสร้าง
สัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหอพกักบันักศึกษา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ 
ส าหรับขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี คือ เกือบทั้งหมดของนกัศึกษาตอ้งการให้มีบริการระบบท าน ้ าอุ่นในห้อง
อาบน ้ า มีโทรศพัทใ์นห้องพกั ตอ้งการเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม คือ ชั้นวางหนงัสือ ฟูกท่ีนอน และราวตาก
ผา้ รวมถึงตอ้งการร้านขายของช า มินิมาร์ท ร้านอาหาร และบริการถ่ายเอกสารภายในหอพกั ส าหรับ
ปัญหาในการพกัอาศยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการขโมยส่ิงของในหอพกั ส่วนปัญหาท่ีอยู่
ในระดบัปานกลาง คือ มีนักศึกษาส่งเสียงดงัในหอพกั นักศึกษาด่ืมเหล้าหรือของมึนเมาในหอพกั 
ระบบการรักษาความปลอดภยัไม่ดีพอ ท่ีจอดรถไม่สะดวกและเพียงพออุปกรณ์และอ านวยความ
สะดวกในหอพกั อยูใ่นสภาพเก่าช ารุด 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม ่มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอบเขตการศึกษา 
1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

2. วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาตามกรอบแนวคิดความพึง
พอใจของลูกคา้และส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จ านวนลูกคา้ท่ีเป็นนกัศึกษาชาวไทยท่ีพกัอาศยัอยู่
ใน เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  มากกว่า 30 วนั ซ่ึงมีขนาดประชากรทั้งหมดจ านวน 95 ราย โดย
รวบรวมจากรายช่ือลูกคา้ของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (รายงาน
ขอ้มูลบญัชีลูกคา้เช่าหอ้งพกั ของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่, 2557) 
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามลูกคา้ของ เค.ที. 
เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 95 ราย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
งานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วทิยานิพนธ์ รายงานทางวชิาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะ ระดบัชั้นปี 
จ านวนสมาชิกในหอ้งพกั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 
เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอใน
รูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ ส่วนข้อมูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 

คะแนน  ระดับความพงึพอใจ 
5   มากท่ีสุด 
4   มาก 
3  ปานกลาง 
2   นอ้ย 
1   นอ้ยท่ีสุด 
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 ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่
ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
  

ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 
4.21 – 5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40  พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60  พึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ 

โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ี เค.ที. เพลส      จงัหวดั

เชียงใหม ่
 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใชเ้วลา 11 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 

2557 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่  ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 

เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 

เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตาม เพศ สาขาท่ีก าลงัศึกษา และ ระดบัชั้นปี 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 56 58.90 

หญิง 39 41.10 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.90 และเป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 41.10 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 

17 - 19 ปี  21 22.10 

20 – 22 ปี 27 28.40 

23 – 25 ปี  30 31.60 

มากกวา่ 25 ปี  17 17.90 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า อายุ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 23 – 25 ปี ร้อยละ 31.60

รองลงมาคือ อายุ 20 – 22 ปี ร้อยละ 28.40 อาย ุ17 - 19 ปี ร้อยละ 22.10 และ อายมุากกวา่ 25 ปี ร้อยละ 
17.90 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

27 28.40 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

17 17.90 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะการส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และ         รัฐศาสนศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 

51 53.70 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สาขาท่ีก าลังศึกษา  ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ กลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการ
ส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และ รัฐศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 53.70 รองลงมาคือ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ร้อยละ 28.40 และ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย ์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 17.90 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ระดับช้ันปี จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1  25 26.30 

ชั้นปีท่ี 2 20 21.10 

ชั้นปีท่ี 3 35 36.80 

ชั้นปีท่ี 4 12 12.60 

ชั้นปีท่ี 5 ข้ึนไป   3 3.20 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัชั้นปี ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 

36.80 รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 26.30 ชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 21.10 ชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 12.60 และชั้นปีท่ี 
5 ข้ึนไป ร้อยละ 3.20 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     
(ไม่รวมค่าเช่าหอ้ง) 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 3,000 บาท  3 3.20 
3,001 – 4,000 บาท 31 32.60 
4,001 – 5,000 บาท 38 40.00 
5,000 บาทข้ึนไป 23 24.20 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ไม่รวมค่าเช่าหอ้ง) ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ คือ 4,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 3,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 32.60 5,000 บาท
ข้ึนไป ร้อยละ 24.20 และไม่เกิน 3,000 บาท ร้อยละ 3.20 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาอยูอ่าศยั 
 

ระยะเวลาอยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 4 เดือน  14 14.70 

4 – 6 เดือน 36 37.90 

มากกวา่ 6 เดือน 45 47.40 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระยะเวลาอยูอ่าศยั ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มากกวา่ 6 

เดือน ร้อยละ 47.40 รองลงมาคือ 4 – 6 เดือน  ร้อยละ 37.90 และน้อยกว่า 4 เดือน ร้อยละ 14.70
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในห้องพกั 
(รวมตนเองดว้ย) 

 

จ านวนสมาชิกในห้องพกั  จ านวน ร้อยละ 
พกัคนเดียว 28 29.50 
2 – 3 คน 66 69.50 
4 – 5 คน  1 1.10 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ จ านวนสมาชิกในห้องพกั ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ   2 – 

3 คน ร้อยละ 69.50 รองลงมาคือ พกัคนเดียว ร้อยละ 29.50 และ 4 – 5 คน ร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามราคาค่าเช่าห้องพกัท่ีใช้
บริการ 
 

ราคาค่าเช่าห้องพกัทีใ่ช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 2,000 บาท  11 11.60 
2,001 – 3,500 บาท 52 54.70 
3,501 – 5,000 บาท 28 29.50 
5,000 บาทข้ึนไป 4 4.20 

รวม 95 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ราคาค่าเช่าห้องพกัท่ีใชบ้ริการ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
2,001 – 3,500 บาท ร้อยละ 54.70 รองลงมาคือ 3,501 – 5,000 บาท ร้อยละ 29.50 ไม่เกิน 2,000 บาท 
ร้อยละ 11.60 และ 5,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 4.20 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะหอ้งพกัท่ีเช่า 
 

ลกัษณะห้องพกัทีเ่ช่า จ านวน ร้อยละ 
หอ้งพดัลม 12 12.60 
หอ้งแอร์ 38 40.00 
หอ้งแอร์ พร้อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 45 47.40 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ลกัษณะหอ้งพกัท่ีเช่า ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ   หอ้งแอร์ 
พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 47.40 รองลงมาคือ ห้องแอร์ ร้อยละ 40.00 และ ห้องพดัลม  ร้อยละ 
12.60 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  มากท่ีสุด 
 

บุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการเค.ท.ี เพลส 
จังหวดัเชียงใหม่   

จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 20 21.10 
แฟน 16 16.80 
พอ่แม่ หรือ ผูป้กครอง 20 21.10 
ญาติ พี่นอ้ง 5 5.30 
ตวัท่านเอง 31 32.60 
อ่ืนๆ 3 3.20 

รวม 95 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั (2 คน) และ ไม่ระบุ (1 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า บุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการเค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่  มากท่ีสุด ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 32.60รองลงมา
คือ เพื่อน และ พ่อแม่ หรือ ผูป้กครอง เท่ากนั ร้อยละ 21.10 แฟน ร้อยละ 16.80 ญาติ พี่น้อง ร้อยละ 
5.30 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 3.20 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลในการรู้จกั 
 เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

แหล่งข้อมูลในการรู้จัก เค.ท.ี เพลส จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 

รู้ดว้ยตนเอง คึกษาจาก Search engine เช่น กูเกิล ขบัรถมาหาดว้ย
ตนเอง 

38 40.00 

เวบ็ไซด ์  33 34.70 

เพื่อน 28 29.50 

ป้ายโฆษณา 18 18.90 

มีบุคคลในครอบครัวแนะน า 7 7.40 

แผน่พบั และส่ิงพิมพ ์ 3 3.20 

อ่ืนๆ 5 5.30 

รวม 95 100.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 95 ราย  
   อ่ืนๆไดแ้ก่ รู้จกักบัเจา้ของหอพกั (3 คน) และ ไม่ระบุ (2 คน) 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า แหล่งข้อมูลในการรู้จกั เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  ของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ รู้ดว้ยตนเอง คึกษาจาก Search engine เช่น กูเกิล ขบัรถมาหาดว้ยตนเอง
ร้อยละ 40.00 รอง ลงมาคือ เวบ็ไซด์ ร้อยละ 34.70 เพื่อน ร้อยละ 29.50 ป้ายโฆษณา ร้อยละ 18.90 มี
บุคคลในครอบครัวแนะน า ร้อยละ 7.40 อ่ืนๆ ร้อยละ 5.30 และ แผ่นพบั และส่ิงพิมพ์ ร้อยละ 3.20 
ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จังหวดัเชียงใหม่  ในด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ
เค.ที. เพลส 

69 17 6 3 0 4.61 1 

(72.60) (17.90) (6.30) (3.20) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.2 ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. 
เพลส พอเหมาะพอดี 

74 12 3 4 2 4.60 2 

(77.90) (12.60) (3.20) (4.20) (2.10) (มากท่ีสุด) 

1.3 จ านวนห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส 
มีให้บริการอยา่งเพียงพอ 

8 11 60 8 8 3.03 9 

(8.40) (11.60) (63.20) (8.40) (8.40) (ปานกลาง) 

1.4 ห้องพกัให้เช่าท่ีเค.ที. เพลส 
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ห้องพดัลม ห้องแอร์ และ 
ห้องแอร์ พร้อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

24 47 14 10 0.00 3.89 4 
(25.30) (49.50) (14.70) (10.50) (0.00) (มาก) 

1.5 ความสะอาดของห้องพกัท่ี
ท่านพกั 

22 38 22 9 4 3.68 5 
(23.20) (40.00) (23.20) (9.50) (4.20) (มาก) 

1.6 
ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ี
มีความสวยงาม 

70 14 6 4 1 4.56 3 

(73.70) (14.70) (6.30) (4.20) (1.10) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.7 ส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส 
มีความครบครัน เช่น ตูเ้ยน็ 
ทีวี ตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊ท างาน เกา้อ้ี
ท  างาน โซฟา ถงัขยะ เป็น
ตน้ 

14 18 48 10 5 3.27 7 
(14.70) (18.90) (50.50) (10.50) (5.30) (ปานกลาง) 

1.8 เค.ที. เพลส มีเคเบิลทีวีเพื่อ
การรับชม 

8 13 61 10 3 3.14 8 
(8.40) (13.70) (64.20) (10.50) (3.20) (ปานกลาง) 

1.9 การบริการอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย ของเค.ที. เพลส 
เพียงพอต่อการให้บริการ 

9 11 45 16 14 2.84 10 
(9.50) (11.60) (47.40) (16.80) (14.70) (ปานกลาง) 

1.10 การให้บริการฟิตเนส หรือ
บริเวณเพ่ือการออกก าลงักาย 
ของเค.ที. เพลส 

1 4 12 66 12 2.12 12 
(1.10) (4.20) (12.60) (69.50) (12.60) (นอ้ย) 

1.11 บริการน ้าด่ืมถูกสุขลกัษณะ 
และสะอาด 

20 39 17 10 9 3.54 6 

(21.10) (41.10) (17.90) (10.50) (9.50) (มาก) 

1.12 บริเวณท่ีสามารถน าสตัว์
เล้ียงไดท่ี้ เค.ที. เพลส 

5 11 46 24 9 2.78 11 
(5.30) (11.60) (48.40) (25.30) (9.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50   

(มาก) 
 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ช่ือเสียง 
ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.61) ขนาดของห้องพักท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) และ ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ห้องพกัให้เช่า
ท่ีเค.ที. เพลส มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ห้องพดัลม ห้องแอร์ และ ห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) ความสะอาดของห้องพกัท่ีท่านพกั (ค่าเฉล่ีย 3.68) และบริการน ้ าด่ืมถูกสุขลกัษณะ 
และสะอาด (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ ส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส มีความครบครัน เช่น ตูเ้ยน็ ทีวี ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะท างาน 
เกา้อ้ีท างาน โซฟา ถงัขยะ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.27) เค.ที. เพลส มีเคเบิลทีวีเพื่อการรับชม (ค่าเฉล่ีย 3.14) 
จ  านวนห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส มีให้บริการอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.03) การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้
สาย ของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 2.84) และบริเวณท่ีสามารถน าสัตวเ์ล้ียงไดท่ี้ 
เค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 2.78) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบันอ้ย คือ การให้บริการฟิต
เนส หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักาย ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 2.12) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. 
เพลส มีความเหมาะสม 

0 5 9 73 8 2.12 9 

(0.00) (5.30) (9.50) (76.80) (8.40) (นอ้ย) 

2.2 ค่าประกนัความเสียหาย 1 
เดือนของค่าเช่า 

29 54 5 7 0 4.11 1 
(30.50) (56.80) (5.30) (7.40) (0.00) (มาก) 

2.3 ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ของเค.ที. 
เพลส มีความเหมาะสม 

16 43 16 10 10 3.47 4 

(16.80) (45.30) (16.80) (10.50) (10.50) (มาก) 

2.4 เค.ที. เพลส มีห้องพกัใน
หลายระดบัราคาให้เลือก 

25 47 12 11 0 3.91 2 

(26.30) (49.50) (12.60) (11.60) (0.00) (มาก) 

2.5 ความเหมาะสมของราคา
สินคา้ใน Minimart ของเค.ที. 
เพลส 

17 52 12 9 5 3.71 3 

(17.90) (54.70) (12.60) (9.50) (5.30) (มาก) 

2.6 ความเหมาะสมของราคา
บริการเสริม เช่น ค่าโทรศพัท ์
ค่าบริการท าความสะอาด 
เป็นตน้ ของ เค.ที. เพลส 

8 14 57 14 2 3.13 5 
(8.4) (14.70) (60.00) (14.70) (2.10) (ปานกลาง) 

2.7 สามารถขอเอกสารทาง
การเงิน เช่น บิลเงินสด หรือ 
บิลค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

7 14 52 14 8 2.98 6 

(7.40) (14.70) (54.70) (14.70) (8.40) (ปานกลาง) 

2.8 การลดอตัราค่าเช่าห้องพกั
ส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัใน
ระยะยาวมากกวา่ 6 เดือน 
หรือกลบัมาพกัซ ้า 

5 8 58 17 7 2.86 7 
(5.3) (8.4) (61.10) (17.90) (7.40) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.9 มีการยดืหยุน่ให้ช าระค่าเช่า
ภายหลงัได ้เช่น พกัเดือนน้ี 
จ่ายค่าเช่าเดือนหนา้ 

1 6 16 63 9 2.23 8 
(1.10) (6.30) (16.80) (66.30) (9.50) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.17 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา อยู่ในระดบั 
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 
1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.11) เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก  (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.71) และค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ของ
เค.ที. เพลส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ อตัราความ
เหมาะสมของราคาบริการเสริม เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าบริการท าความสะอาด เป็นตน้ ของ เค.ที. เพลส 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสด หรือ บิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
2.98) และการลดอตัราค่าเช่าห้องพกัส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัในระยะยาวมากกวา่ 6 เดือน หรือกลบัมา
พกัซ ้ า (ค่าเฉล่ีย 2.86) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ได้แก่ มีการยืดหยุ่นให้
ช าระค่าเช่าภายหลงัได ้เช่น พกัเดือนน้ี จ่ายค่าเช่าเดือนหนา้ (ค่าเฉล่ีย 2.23) และมีค่าเช่ารายเดือน ของ
เค.ที. เพลส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.12) ตามล าดบั 
  
 



 

24 
 

 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวก
ในการเดินทางมาพกั 

75 11 5 2 2 4.63 1 

(78.90) (11.60) (5.30) (2.10) (2.10) (มากท่ีสุด) 

3.2 เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น ตลาด 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

14 50 16 15 0 3.66 3 

(14.70) (52.60) (16.80) (15.80) (0.00) (มาก) 

3.3 เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

67 18 7 3 0 4.57 2 

(70.5) (18.90) (7.40) (3.20) (0.00) (มากท่ีสุด) 

3.4 เค.ที. เพลส มีความสงบ มี
ความเป็นส่วนตวั 

19 44 14 11 7 3.60 6 

(20.00) (46.30) (14.70) (11.60) (7.40) (มาก) 

3.5 เค.ที. เพลส มีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ 

8 11 63 6 7 3.07 7 

(8.4) (11.60) (66.30) (6.30) (7.40) (ปานกลาง) 

3.6 สถานท่ีตั้งของเค.ที. เพลส มี
ความปลอดภยั 

15 47 17 16 0.00 3.64 4 

(15.80) (49.50) (17.90) (16.80) (0.00) (มาก) 

3.7 มีช่องทางการติดต่อ    เค.ที. 
เพลส ไดห้ลายช่องทาง เช่น 
ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
โทรสาร เป็นตน้  

6 11 48 20 10 2.82 8 
(6.30) (11.60) (50.50) (21.10) (10.05) (ปานกลาง) 

3.8 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการ
ให้ขอ้มูลของเค.ที. เพลส 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

5 3 19 57 11 2.31 9 
(5.30) (3.20) (20.00) (60.00) (11.60) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.9 เค.ที. เพลส เปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

19 49 8 10 9 3.62 5 

(20.00) (51.60) (8.40) (10.50) (9.50) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.55 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ท่ี ตั้ งของเค .ที . เพลส  สะดวกในการเดินทางมาพัก  (ค่ า เฉ ล่ีย  4.63) และ เค .ที . เพลส  ใกล้
สถาบนัการศึกษา (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.57) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ 
เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) สถานท่ีตั้งของเค.
ที. เพลส มีความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.64) เค.ที. เพลส เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
และ เค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็นส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ เค.ที. เพลส มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.07) และมีช่องทางการติดต่อ   เค.ที. 
เพลส ไดห้ลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.82)  ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย คือ มี
เวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อการตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย 2.31) 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบั เค.ที. เพลส  เช่น ราคา
ห้องพกัรูป แบบห้องพกั แผนท่ี 
เป็นตน้ 

10 14 46 11 14 2.95 4 
(10.50) (14.70) (48.40) (11.60) (14.70) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 19 41 11 12 12 3.45 2 

(20.00) (43.20) (11.60) (12.60) (12.60) (มาก) 

4.3 การประชาสมัพนัธ์เค.ที. เพลส 
ผา่นช่องทางเครือ ข่ายสังคม 
เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 

13 15 52 10 5 3.22 3 
(13.70) (15.80) (54.70) (10.50) (5.30) (ปานกลาง) 

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ 

0 7 5 75 8 2.12 5 
(0.00) (7.40) (5.30) (78.90) (8.40) (นอ้ย) 

4.5 การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั 
เช่นการจดัให้มีกิจกรรม
ร่วมกนั 

16 51 21 7 0 3.80 1 
(16.80) (53.7) (22.10) (7.4) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.11 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ การ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.80) 
และ ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือ ข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.22) และ มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั เค.ที. เพลส  เช่น ราคาห้องพกัรูป แบบห้องพกั 
แผนท่ี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.95) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับน้อย คือ  
รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 2.12)  
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 พนกังานของหอพกัมีจ านวน
เพียงพอในการให้บริการ 

3 18 53 13 8 2.95 6 
(3.20) (18.90) (55.80) (13.70) (8.40) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานของหอพกั พดูจา
สุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่ง
กายดี 

20 50 15 4 6 3.78 3 
(21.10) (52.60) (15.80) (4.20) (6.30) (มาก) 

5.3 พนกังานของหอพกั
ให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 

11 12 44 17 11 2.95 7 

(11.60) (12.60) (46.30) (17.90) (11.60) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานของหอพกั มีความรู้
ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอยา่งดี 
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้

24 45 20 6 0 3.92 2 
(25.30) (47.40) (21.10) (6.30) (0.00) (มาก) 

5.5 พนกังานของหอพกั 
ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

32 40 11 12 0 3.97 1 

(33.70) (42.10) (11.60) (12.60) (0.00) (มาก) 

5.6 มีพนกังานของหอพกั 
ให้บริการ 24 ชัว่โมง 

8 12 61 8 6 3.08 5 

(8.40) (12.60) (64.20) (8.40) (6.30) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานของหอพกั รักษา
ความปลอดภยัดี มี
กิริยามารยาทดี มีความตั้งใจ
และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

21 47 12 7 8 3.69 4 
(22.10) (49.50) (12.60) (7.40) (8.40) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 

 
(มาก)  
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั 
ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.97) พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) พนักงานของหอพกั 
พูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ พนกังานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี 
มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีพนกังาน
ของหอพัก ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ค่าเฉล่ีย 3.08) พนักงานของหอพักมีจ านวนเพี ยงพอในการ
ให้บริการ และ พนักงานของหอพกัให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 2.95) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อสะดวก
และรวดเร็ว 

6 10 56 16 7 2.92 5 

(6.3) (10.50) (58.90) (16.80) (7.40) (ปานกลาง) 

6.2 ระบบการออกใบแจง้หน้ี 23 53 14 5 0 3.99 1 

(24.20) (55.80) (14.70) (5.30) (0.00) (มาก) 

6.3 ระบบการรับฝากขอ้มูล
ข่าวสารของพนกังานของ
หอพกั มีความรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย 
หรือ เอกสาร สามารถน าส่ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

2 2 22 64 5 2.28 8 

(2.10) (2.10) (23.20) (67.40) (5.30) (นอ้ย) 

6.4 การให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น 
การคิดค่าบริการต่างๆ มีการ
แยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ 
ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) 

14 47 20 13 1 3.63 3 
(14.70) (49.50) (21.10) (13.70) (1.10) (มาก) 

6.5 ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กั
อาศยัมีปัญหามีความสะดวก
และรวดเร็ว 

30 33 11 10 11 3.64 2 

(31.60) (34.70) (11.60) (10.50) (11.60) (มาก) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กัอาศยั 
มีความสะดวกและรวดเร็ว 

8 14 48 12 13 2.92 6 
(8.40) (14.70) (50.50) (12.60) (13.70) (ปานกลาง) 

6.7 ระบบการก าจดัขยะ มีการ
เก็บไปทิ้งสม ่าเสมอ 

2 18 48 18 9 2.85 7 
(2.10) (18.90) (50.50) (18.90) (9.50) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.8 ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/
ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มี
สญัญาณไฟแจง้อยา่งชดัเจน 

14 17 55 8 1 3.37 4 
(14.70) (17.90) (57.90) (8.40) (1.10) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.20 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ระบบ
การออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.99) ระยะเวลาระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและ
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.64) การให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่า
น ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มีสัญญาณไฟแจง้อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.37) ขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและรวดเร็ว และการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กั
อาศยั มีความสะดวกและรวดเร็ว เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 2.92) และระบบการก าจดัขยะ มีการเก็บไปทิ้ง
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.85) ตามล าดบั 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับน้อย คือ 
ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของพนักงานของหอพัก มีความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น เม่ือมี
จดหมาย หรือ เอกสาร สามารถน าส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.28) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน 

44 41 6 4 0 4.32 1 
(46.30) (43.20) (6.30) (4.20) (0.00) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความสะอาดภายในอาคาร
ของเค.ที. เพลส 

25 35 16 8 11 3.58 4 
(26.30) (36.80) (16.80) (8.40) (11.60) (มาก) 

7.3 บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของเค.ที. เพลส 

18 41 19 13 4 3.59 3 
(18.90) (43.20) (20.00) (13.70) (4.20) (มาก) 

7.4 การออกแบบและความ
สวยงามของอาคารหอพกั 

14 56 14 11 0 3.77 2 
(14.70) (58.90) (14.70) (11.60) (0.00) (มาก) 

7.5 สีภายในห้องพกั มีความ
สวยงาม ดูสบายตา 

17 43 14 8 13 3.45 7 
(17.90) (45.30) (14.70) (8.40) (13.70) (มาก) 

7.6 เคร่ืองแบบของพนกังาน
เรียบร้อย สวยงาม 

7 16 57 11 4 3.12 8 
(7.40) (16.80) (60.00) (11.60) (4.20) (ปานกลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น 
การมีพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัประจ าการ การมี
ระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

23 35 19 10 8 3.58 5 
(24.20) (36.80) (20.00) (10.50) (8.40) (มาก) 

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอก
หอพกั เช่น บริเวณสวน ลาน
จอดรถ มีความสะอาด และ
สวยงาม 

7 16 48 13 11 2.95 9 
(7.40) (16.80) (50.50) (13.70) (11.60) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.9 โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. 
เพลส  จดจ าง่าย 

6 12 51 20 6 2.92 10 

(6.30) (12.60) (53.70) (21.10) (6.30) (ปานกลาง) 

7.10 ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนของหอพกั สวา่ง
เพียงพอ 

5 7 61 13 9 2.85 11 

(5.30) (7.40) (64.20) (13.70) (9.50) (ปานกลาง) 

7.11 สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่างๆ ภายในหอพกัอยูใ่น
สภาพท่ีดี 

14 46 17 10 8 3.51 6 

(14.70) (48.40) (17.90) (10.50) (8.40) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมากท่ีสุด คือ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.32)   

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก ได้แก่ การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.77) บรรยากาศและ
ความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.59) ความสะอาดภายในอาคารของเค.
ที. เพลส และ การมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชั่วโมง เช่น การมีพนักงานรักษาความปลอดภยั
ประจ าการ การมีระบบกล้องวงจรปิด  เป็นตน้ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.58) สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ 
ภายในหอพกัอยูใ่นสภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.51) และ สีภายในหอ้งพกั มีความสวยงาม ดูสบายตา (ค่าเฉล่ีย 
3.45) ตามล าดบั 
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ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบของพนกังานเรียบร้อย สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.12) สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น 
บริเวณสวน ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม  (ค่าเฉล่ีย 2.95) โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. เพลส  
จดจ าง่าย (ค่าเฉล่ีย 2.92) และความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั สว่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
2.85) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 
เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.50 มาก 2 

ปัจจยัดา้นราคา  3.17 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.55 มาก 1 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.11 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.48 มาก 3 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.20 ปานกลาง 5 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.42 มาก 4 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. 

เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) 
และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) 
ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกค้าต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม ่
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 

เค.ที. เพลส ไม่มีช่ือเสียง ไม่เป็นท่ีรู้จกั  2 2.10 

ขนาดของหอ้งพกัไม่เหมาะสม แคบเกินไป 2 2.10 

จ านวนห้องพกัมีใหบ้ริการไม่เพียงพอ  1 1.10 
หอ้งพกัไม่มีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือก เช่น หอ้งพดัลม หอ้งแอร์ และ 
หอ้งแอร์ พร้อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

1 1.10 

หอ้งพกัไม่สะอาด หรือไม่เรียบร้อย ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัไม่สวยงาม  2 2.10 

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัไม่มีความครบครัน เช่น ตูเ้ยน็ ทีว ีตู้
เส้ือผา้ โตะ๊ท างาน เกา้อ้ีท างาน โซฟา ถงัขยะ เป็นตน้ 

4 4.20 

เค.ที. เพลส มีเคเบิลทีวเีพื่อการรับชม ไม่เพียงพอ/ มีช่องใหเ้ลือกนอ้ย  2 2.10 

การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 12 12.60 
การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักายไม่เพียงพอ 14 14.70 

ค่าเช่ารายเดือน ค่าประกนัความเสียหาย และค่าน ้า ค่าไฟฟ้าไม่เหมาะสม/
แพงเกินไป  

8 8.40 

เค.ที. เพลส ไม่มีหอ้งพกัในหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 3 3.20 

ราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ไม่เหมาะสม/แพงเกินไป  2 2.10 

ราคาบริการเสริม เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการท าความสะอาด เป็นตน้  
ไม่เหมาะสม/แพงเกินไป 

3 3.20 

ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส ไม่สะดวกในการเดินทางมาพกั 1 1.10 
เค.ที. เพลส อยูไ่กลจากแหล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 3 3.20 

เค.ที. เพลส ไม่มีความสงบ หรือ ขาดความเป็นส่วนตวั 4 4.20 
ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ  5 5.30 
ช่องทางในการติดต่อ เค.ที. เพลส มีนอ้ยเกินไป 3 3.20 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกค้าต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
เวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของเค.ที.เพลส ไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

13 13.70 

ไม่มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั เค.ที. เพลส  เช่น ราคาหอ้งพกั 
รูปแบบห้องพกั แผนท่ี ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นตน้ 

11 11.60 

การประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, 
Twitter เป็นตน้ มีนอ้ยเกินไป 

6 6.30 

พนกังานพดูจาไม่สุภาพ อ่อนนอ้ม และมีจ านวนไม่เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ  

3 3.20 

ขั้นตอนในการติดต่อ และระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา มีความ
ล่าชา้ 

2 2.10 

การใหบ้ริการท่ีผดิพลาด เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ ไม่มีการแยกมิเตอร์ 
(เช่น ค่าน ้า   ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) 

1 1.10 

การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กัอาศยั มีความล่าชา้ 4 4.20 
ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั สัญญาณไฟแจง้ไม่
ชดัเจน 

2 2.10 

ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  5 5.30 

บรรยากาศของสถานท่ีโดยรวมท่ีไม่น่าเขา้พกัของเค.ที. เพลส หรือ ขาด
ความสวยงาม   

1 1.10 

ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น พนกังานรักษาความปลอดภยั
ประจ าการ ระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ ไม่เพียงพอ หรือมีนอ้ยเกินไป  

2 2.10 

โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. เพลส จดจ ายาก 6 6.30 

ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั สวา่งไม่เพียงพอ 1 1.10 
สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ภายในหอพกัอยูใ่นสภาพท่ีไม่พร้อมใชง้าน 3 3.20 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกค้าต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ  1 1.10 
ไมพ่บปัญหา 47 49.50 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 95 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ควรจดัตั้งตูเ้อทีเอม็ (A.T.M.) เพิ่มหนา้หอพกั  (1 ราย)   
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การให้บริการฟิตเนส 
หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักายไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.70) รองลงมาคือ เวบ็ไซต ์(Web Site) ในการ
ให้ขอ้มูลของเค.ที.เพลส ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจ (ร้อยละ 13.70) และ การบริการอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สายไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ (ร้อยละ 12.60) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัด
เชียงใหม่ จ าแนกตาม เพศ สาขาทีก่ าลงัศึกษา และ ระดับช้ันปี 
 
4.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัดเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ  
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส 4.63 4.56 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี 4.87 4.19 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.3 จ านวนห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส มีใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 3.04 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 หอ้งพกัใหเ้ช่าท่ีเค.ที. เพลส มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ห้อง
พดัลม หอ้งแอร์ และ ห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

3.93 3.85 

(มาก) (มาก) 

1.5 ความสะอาดของห้องพกัท่ีท่านพกั 3.69 3.66 

(มาก) (มาก) 

1.6 ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม 4.76 4.18 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส มีความ
ครบครัน เช่น ตูเ้ยน็ ทีว ีตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊ท างาน เกา้อ้ีท างาน 
โซฟา ถงัขยะ เป็นตน้ 

3.36 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 เค.ที. เพลส มีเคเบิลทีวเีพื่อการรับชม 3.16 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของเค.ที. เพลส เพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

2.86 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.10 การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักาย 
ของเค.ที. เพลส 

2.16 2.05 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

1.11 บริการน ้าด่ืมถูกสุขลกัษณะ และสะอาด 3.57 3.49 

(มาก) (มาก) 

1.12 บริเวณท่ีสามารถน าสัตวเ์ล้ียงไดท่ี้ เค.ที. เพลส 2.98 2.51 
(ปานกลาง) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.87) ลกัษณะการตกแต่ง
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หอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.76) และ  ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่  
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.56) ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะ
พอดี (ค่าเฉล่ีย 4.19) และลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มีความเหมาะสม 2.02 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

2.2 ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า 4.13 4.08 

(มาก) (มาก) 

2.3 ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ของเค.ที. เพลส มีความเหมาะสม 3.50 3.44 

(มาก) (มาก) 

2.4 เค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก 3.82 4.03 

(มาก) (มาก) 

2.5 ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส 3.86 3.49 

(มาก) (มาก) 

2.6 ความเหมาะสมของราคาบริการเสริม  เช่น  
ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการท าความสะอาด เป็นตน้  
ของ เค.ที. เพลส 

3.07 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.7 สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสด หรือ บิลค่า
ไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.93 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.8 การลดอตัราค่าเช่าหอ้งพกัส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัในระยะยาว
มากกวา่ 6 เดือน หรือกลบัมาพกัซ ้ า 

2.82 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.9 มีการยดืหยุน่ใหช้ าระค่าเช่าภายหลงัได ้เช่น พกัเดือนน้ี จ่ายค่า
เช่าเดือนหนา้ 

2.23 2.23 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.15 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา 

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.13) ความเหมาะสมของราคาสินคา้
ใน Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.86) และเค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก 
(ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนั
ความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.08) เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดับราคาให้เลือก 
(ค่าเฉล่ีย 4.03) และความเหมาะสมของราคาสินค้าใน Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั 4.63 4.64 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ 
เป็นตน้ 

3.59 3.77 

(มาก) (มาก) 

3.3 เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 4.59 4.54 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.4 เค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็นส่วนตวั 3.73 3.41 

(มาก) (มาก) 

3.5 เค.ที. เพลส มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 3.18 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 สถานท่ีตั้งของเค.ที. เพลส มีความปลอดภยั 3.61 3.69 

(มาก) (มาก) 

3.7 มีช่องทางการติดต่อ เค.ที. เพลส ไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ 

3.00 2.56 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.8 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของเค.ที. เพลส 
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

2.34 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

3.9 เค.ที. เพลส เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 3.75 3.44 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 3.47 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั (ค่าเฉล่ีย 4.63) เค.ที. เพลส 
ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.59) และเค.ที. เพลส เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่  ท่ีตั้ งของเค.ที . เพลส  สะดวกในการเดินทางมาพัก  (ค่ าเฉ ล่ีย 4.64) เค.ที . เพลส  ใกล้
สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.54)  และเค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น 
ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั เค.ที. เพลส  เช่น ราคา
หอ้งพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

3.00 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 3.46 3.44 

(มาก) (มาก) 

4.3 การประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.13 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ 2.13 2.10 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

4.5 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่น
การจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 

3.66 4.00 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.08 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้
มี กิจกรรม ร่วมกัน  (ค่ า เฉ ล่ี ย  3.66) ป้ ายโปสเตอร์โฆษณาหอพัก  (ค่ า เฉ ล่ี ย  3.46) และ   การ
ประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
3.13) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.44) และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานของหอพกัมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 2.98 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี 3.70 3.90 

(มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานของหอพกัใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 2.77 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ
เป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

3.88 3.97 

(มาก) (มาก) 

5.5 พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 3.95 4.00 

(มาก) (มาก) 

5.6 มีพนกังานของหอพกั ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 3.16 2.97 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี มีกิริยามารยาทดี 
มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.64 3.77 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 3.53 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้าน

บุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.95) พนกังาน



 

48 
 

 

ของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.88) และพนักงานของหอพัก พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน
ของหอพัก ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.00) พนักงานของหอพัก มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และ
พนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและรวดเร็ว 2.93 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.2 ระบบการออกใบแจง้หน้ี 3.95 4.05 

(มาก) (มาก) 

6.3 ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของพนกังานของหอพกั มี
ความรวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ เอกสาร 
สามารถน าส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

2.36 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

6.4 การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยก
มิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) 

3.73 3.49 

(มาก) (มาก) 

6.5 ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

3.71 3.54 

(มาก) (มาก) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กัอาศยั มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

2.82 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.7 ระบบการก าจดัขยะ มีการเก็บไปทิ้งสม ่าเสมอ 2.91 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.8 ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มี
สัญญาณไฟแจง้อยา่งชดัเจน 

3.45 3.26 

(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.23 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.95) การให้บริการท่ีถูกตอ้ง 
เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
และระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.05) ระบบการแก้ไขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความ
สะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.54) และการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยก
มิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 4.44 4.12 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

7.2 ความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส 3.59 3.55 

(มาก) (มาก) 

7.3 บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. 
เพลส 

3.64 3.50 

(มาก) (มาก) 

7.4 การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั 3.77 3.77 

(มาก) (มาก) 

7.5 สีภายในหอ้งพกั มีความสวยงาม ดูสบายตา 3.54 3.33 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.6 เคร่ืองแบบของพนกังานเรียบร้อย สวยงาม 3.26 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การมี
พนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การมีระบบกลอ้ง
วงจรปิด เป็นตน้ 

3.71 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น บริเวณสวน ลานจอดรถ 
มีความสะอาด และสวยงาม 

2.82 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. เพลส  จดจ าง่าย 3.10 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.10 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั สวา่งเพียงพอ 3.05 2.57 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

7.11 สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ภายในหอพกัอยูใ่นสภาพท่ีดี 3.70 3.23 

(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.29 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.44) การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.77) และการมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การมีพนักงานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การมีระบบกล้องวงจรปิด 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.12) การออกแบบ
และความสวยงามของอาคารหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.77) และความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 
เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 56 N = 39 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.58 มาก 3.38 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นราคา  3.15 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.60 มาก 3.47 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.08 ปานกลาง 2.92 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.44 มาก 3.53 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.23 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.51 มาก 3.29 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. 

เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) 
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
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ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัดเชียงใหม่ 
จ าแนกตามสาขาทีก่ าลงัศึกษา 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส 4.70 4.71 4.51 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี 4.63 4.47 4.63 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.3 จ านวนหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส มีใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ 

2.93 3.24 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 หอ้งพกัใหเ้ช่าท่ีเค.ที. เพลส มีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น หอ้งพดัลม หอ้งแอร์ และ หอ้งแอร์ พร้อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

3.96 4.06 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ความสะอาดของหอ้งพกัท่ีท่านพกั 3.89 4.00 3.47 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม 4.67 4.59 4.49 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส 
มีความครบครัน เช่น ตูเ้ยน็ ทีว ีตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊ท างาน 
เกา้อ้ีท างาน โซฟา ถงัขยะ เป็นตน้ 

3.52 3.35 3.12 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 เค.ที. เพลส มีเคเบิลทีวเีพื่อการรับชม 3.00 3.35 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของเค.ที. เพลส 
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2.59 2.35 3.14 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

1.10 การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออก
ก าลงักาย ของเค.ที. เพลส 

1.93 2.06 2.24 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.11 บริการน ้ าด่ืมถูกสุขลกัษณะ และสะอาด 3.59 3.29 3.59 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.12 บริเวณท่ีสามารถน าสตัวเ์ล้ียงไดท่ี้ เค.ที. เพลส 2.85 2.88 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.53 3.49 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส 
(ค่าเฉล่ีย 4.70) ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.67) และขนาดของห้องพกัท่ี
เค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.71) ลกัษณะการตกแต่ง
หอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.59) และขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 
4.47) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.51) และลักษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.49) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 

 

ปัจจยัด้านราคา 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มีความเหมาะสม 2.22 2.00 2.10 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.2 ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า 4.22 4.06 4.06 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

2.3 ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ของเค.ที. เพลส มีความเหมาะสม 3.44 3.35 3.53 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2.4 เค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 3.93 3.94 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.5 ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.
ที. เพลส 

3.56 3.71 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.6 ความเหมาะสมของราคาบริการเสริม เช่น ค่า
โทรศพัท ์ค่าบริการท าความสะอาด เป็นตน้ ของ เค.
ที. เพลส 

3.33 3.41 2.92 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2.7 สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น บิลเงินสด หรือ 
บิลค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

3.30 2.88 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านราคา 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.8 การลดอตัราค่าเช่าหอ้งพกัส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัใน
ระยะยาวมากกวา่ 6 เดือน หรือกลบัมาพกัซ ้ า 

2.89 3.18 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.9 มีการยดืหยุน่ใหช้ าระค่าเช่าภายหลงัได ้เช่น พกั
เดือนน้ี จ่ายค่าเช่าเดือนหนา้ 

2.33 2.29 2.16 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.25 3.20 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่า
เช่า (ค่าเฉล่ีย 4.22) เค.ที. เพลส มีห้องพักในหลายระดับราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และความ
เหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.06) เค.ที. เพลส 
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มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart 
ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.06) เค.
ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน 
Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั 4.67 4.59 4.63 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

3.89 3.53 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.3 เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

4.81 4.24 4.55 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.4 เค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็นส่วนตวั 3.37 3.94 3.61 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.5 เค.ที. เพลส มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 3.11 2.88 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 สถานท่ีตั้งของเค.ที. เพลส มีความปลอดภยั 3.48 3.82 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.7 มีช่องทางการติดต่อ เค.ที. เพลส ไดห้ลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ 

2.63 2.76 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.8 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของเค.ที. 
เพลส เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

2.59 2.24 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

3.9 เค.ที. เพลส เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 3.44 3.35 3.80 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.56 3.48 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.56) โดยปัจจัยย่อย ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียความพึ งพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แ ก่  เค .ที . เพลส  ใกล้
สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.81) ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทาง
มาพกั (ค่าเฉล่ีย 4.67) และ  เค.ที. เพลส อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั (ค่าเฉล่ีย 
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4.59) เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  เค.ที. เพลส มี
ความสงบ มีความเป็นส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.63) เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.55) และเค.ที. 
เพลส เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั เค.ที. เพลส  เช่น 
ราคาหอ้งพกั รูปแบบหอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

2.81 2.88 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 3.63 3.71 3.27 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.3 การประชาสมัพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.44 3.24 3.10 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ 2.44 2.06 1.96 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.5 การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 

3.78 3.88 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.22 3.15 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉ ล่ีย 3.22) โดยปัจจัยย่อยท่ี มีค่ าเฉ ล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่  การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.78) ป้าย
โปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.63) และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.88) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
 และ  การประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.24) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบั
ผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.78) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.27) 
และการประชาสัมพันธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.10) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานของหอพกัมีจ านวนเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

2.81 2.88 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.2 พนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่ง
กายดี 

3.70 3.82 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานของหอพกัใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

2.81 2.59 3.14 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้

3.78 4.12 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

3.81 4.00 4.04 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.6 มีพนกังานของหอพกั ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 3.04 3.29 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.7 พนกังานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี มี
กิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

3.52 4.06 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.35 3.54 3.52 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุก
รายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.81) พนักงานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็น
อยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) และพนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อน
นอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (ค่าเฉล่ีย 4.12) พนักงานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี มี
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กิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และพนักงานของ
หอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 
4.04) พนักงานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.92) และพนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 
3.80) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและรวดเร็ว 2.78 2.94 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.2 ระบบการออกใบแจง้หน้ี 4.19 3.88 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของพนกังานของ
หอพกั มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น เม่ือมี
จดหมาย หรือ เอกสาร สามารถน าส่งไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

2.30 2.47 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

6.4 การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ 
มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้) 

3.67 3.59 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

3.70 3.35 3.71 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กั
อาศยั มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2.85 3.00 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.7 ระบบการก าจดัขยะ มีการเก็บไปท้ิงสม ่าเสมอ 2.78 3.00 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.8 ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของ
หอพกั มีสญัญาณไฟแจง้อยา่งชดัเจน 

3.52 3.41 3.27 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.22 3.21 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้
หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.19) ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
และการให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ระบบการออกใบแจ้งหน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.88) การ
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ให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็น
ตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.59)และ  ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มีสัญญาณไฟแจง้อยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.92) ระบบ
การแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.71) และการให้บริการท่ีถูกตอ้ง 
เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 4.41 4.12 4.33 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส 3.80 3.63 3.45 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
ของเค.ที. เพลส 

3.59 3.71 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.4 การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั 3.63 3.71 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 สีภายในหอ้งพกั มีความสวยงาม ดูสบายตา 3.81 3.65 3.20 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.6 เคร่ืองแบบของพนกังานเรียบร้อย สวยงาม 3.33 3.00 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น 
การมีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การ
มีระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

3.63 3.29 3.65 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

N = 27 N = 17 N = 51 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น บริเวณสวน 
ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม 

3.07 3.12 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. เพลส  จดจ าง่าย 2.85 2.53 3.08 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

7.10 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั สวา่ง
เพียงพอ 

3.15 2.71 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.11 สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใชต้่างๆ ภายในหอพกัอยูใ่น
สภาพท่ีดี 

3.11 3.76 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.38 3.40 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.
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ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.41) สีภายในห้องพกั มีความสวยงาม ดูสบายตา (ค่าเฉล่ีย 
3.81) และความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.12) สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในหอพกัอยู่ในสภาพท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.76)และ
บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นได้ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.33) การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
และการมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การมีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าการ 
การมีระบบกลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 
 

 

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 
เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

n = 27 n = 17 n = 51 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.52 มาก 3.53 มาก 3.49 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.25 ปาน
กลาง 

3.20 ปาน
กลาง 

3.11 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.56 มาก 3.48 มาก 3.56 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.22 ปาน
กลาง 

3.15 ปาน
กลาง 

3.03 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.35 ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.52 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.22 ปาน
กลาง 

3.21 ปาน
กลาง 

3.19 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

3.49 มาก 3.38 ปาน
กลาง 

3.40 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. 

เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัด้าน
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความ
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พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.38) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 
ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) และ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.49) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) และ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) 
ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัดเชียงใหม่ 
จ าแนกตามระดับช้ันปี 
 
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
ช้ันปีที่ 4 
ขึน้ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. 
เพลส 

4.56 4.45 4.71 4.55 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส 
พอเหมาะพอดี 

4.64 4.55 4.51 4.80 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.3 จ านวนห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส มี
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

2.84 3.10 3.14 3.00 

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

1.4 หอ้งพกัใหเ้ช่าท่ีเค.ที. เพลส มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น ห้องพดั
ลม หอ้งแอร์ และ หอ้งแอร์ พร้อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

3.76 3.85 3.97 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ความสะอาดของห้องพกัท่ีท่าน
พกั 

3.84 3.75 3.43 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมี
ความสวยงาม 

4.52 4.50 4.60 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
ช้ันปีที่ 4 
ขึน้ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
หอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส มีความครบ
ครัน เช่น ตูเ้ยน็ ทีว ีตูเ้ส้ือผา้ โตะ๊
ท างาน เกา้อ้ีท างาน โซฟา ถงัขยะ 
เป็นตน้ 

3.40 3.25 3.23 3.20 

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

1.8 เค.ที. เพลส มีเคเบิลทีวเีพื่อการ
รับชม 

3.20 3.10 3.17 3.00 

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

1.9 การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้
สาย ของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อ
การใหบ้ริการ 

2.64 2.70 3.03 2.93 

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

1.10 การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณ
เพื่อการออกก าลงักาย ของเค.ที. 
เพลส 

2.24 2.05 2.09 2.07 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.11 บริการน ้าด่ืมถูกสุขลกัษณะ และ
สะอาด 

3.68 3.15 3.74 3.33 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

1.12 บริเวณท่ีสามารถน าสัตวเ์ล้ียงไดท่ี้ 
เค.ที. เพลส 

2.56 3.15 2.69 2.87 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.47 3.53 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.64) ช่ือเสียง ความเป็นท่ี
รู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.56) และลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.55) ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความ
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.50) และช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.71) ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) และขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.51) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี (ค่าเฉล่ีย 4.80) ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมี
ความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.60) และช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามระดบัชั้นปี 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้
ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มี
ความเหมาะสม 

1.90 2.05 2.09 2.61 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

2.2 ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของ
ค่าเช่า 

3.93 4.09 4.16 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.3 ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ของเค.ที. เพลส มี
ความเหมาะสม 

3.33 3.43 3.50 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 เค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

3.79 3.80 3.94 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.5 ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน 
Minimart ของเค.ที. เพลส 

3.40 3.64 3.86 4.00 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.6 ความเหมาะสมของราคาบริการเสริม 
เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการท าความ
สะอาด เป็นตน้ ของ เค.ที. เพลส 

2.78 3.15 3.20 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.7 สามารถขอเอกสารทางการเงิน เช่น 
บิลเงินสด หรือ บิลค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

2.69 2.85 3.05 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.8 การลดอตัราค่าเช่าหอ้งพกัส าหรับ
นกัศึกษาท่ีพกัในระยะยาวมากกวา่ 6 
เดือน หรือกลบัมาพกัซ ้า 

2.96 3.10 2.71 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้
ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.9 มีการยืดหยุน่ใหช้ าระค่าเช่าภายหลงั
ได ้เช่น พกัเดือนน้ี จ่ายค่าเช่าเดือน
หนา้ 

2.12 2.13 2.17 2.65 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.99 3.14 3.19 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 3.93) เค.ที. เพลส มี
หอ้งพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และ  ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart 
ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.09)  เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคา
ให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 
3.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
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ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.16) เค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบัราคาให้
เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.94) และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (ค่าเฉล่ีย 4.27) เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบั
ราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.10) และความเหมาะสมของราคาสินค้าใน Minimart ของเค.ที. เพลส 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้
ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการ
เดินทางมาพกั 

4.40 4.60 4.71 4.87 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น 
ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

3.76 3.55 3.57 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.3 เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

4.52 4.65 4.54 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.4 เค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็น
ส่วนตวั 

3.44 3.45 3.86 3.47 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.5 เค.ที. เพลส มีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ 

3.04 3.15 3.34 2.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.6 สถานท่ีตั้งของเค.ที. เพลส มีความ
ปลอดภยั 

3.56 3.60 3.66 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.7 มีช่องทางการติดต่อ เค.ที. เพลส ได้
หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ 

2.56 3.10 2.86 2.80 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.8 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้
ขอ้มลูของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อ
การตดัสินใจ 

2.48 2.15 2.31 2.20 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้
ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.9 เค.ที. เพลส เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

3.76 3.90 3.54 3.20 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 3.57 3.60 3.47 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 
4.52) ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั (ค่าเฉล่ีย 4.40) และเค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่ง
ชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.65) ท่ีตั้งของ
เค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ  เค.ที. เพลส เปิดให้บริการตลอด 24 
ชัว่โมง (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั (ค่าเฉล่ีย 4.71) เค.ที. เพลส ใกล้
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สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.54) และเค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็น
ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั (ค่าเฉล่ีย 4.87) เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) (ค่าเฉล่ีย 4.60) และเค.ที. เพลส อยู่ใกลแ้หล่งชุมชน เช่น 
ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
ช้ันปีที่ 4 
ขึน้ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีเอกสารแผน่พบัแนะน าเก่ียวกบั เค.
ที. เพลส  เช่น ราคาห้องพกั รูปแบบ
หอ้งพกั แผนท่ี เป็นตน้ 

3.08 2.85 2.89 3.00 

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

4.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั 3.44 3.80 3.23 3.53 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.3 การประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

3.36 3.00 3.17 3.40 

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

4.4 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือ
สิทธิพิเศษต่างๆ 

2.12 2.25 1.97 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.5 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัใหมี้
กิจกรรมร่วมกนั 

3.92 3.81 3.57 4.13 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.18 3.14 2.97 3.27 

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

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่น
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การจดัให้มีกิจกรรมร่วมกัน (ค่าเฉล่ีย 3.92) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.44)และ  การ
ประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 
3.36) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มี
กิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.81) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.80) และการประชาสัมพนัธ์
เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มี
กิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.57) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.23) และการประชาสัมพนัธ์
เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มี
กิจกรรมร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.13) ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.53) และการประชาสัมพนัธ์
เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจยัด้านบุคลากร  

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 
ขึน้ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานของหอพกัมีจ านวนเพียงพอใน
การใหบ้ริการ 

2.92 2.75 3.14 2.80 

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

5.2 พนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 
และแต่งกายดี 

3.92 3.80 3.51 4.11 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานของหอพกัใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและรวดเร็ว 

2.92 2.70 3.03 3.13 

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

5.4 พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถ
ในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

3.84 4.10 3.77 4.13 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลกูคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค 

3.84 3.95 3.97 4.20 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.6 มีพนกังานของหอพกั ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 3.00 3.55 2.89 3.07 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี 
มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.80 3.85 3.69 3.33 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 3.53 3.43 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 3.92) พนกังาน
ของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.84) และพนักงานของหอพัก ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.83) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.10) พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  
พนักงานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3อมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
พนักงานของหอพกั ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.97) พนักงานของหอพกั มี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้(ค่าเฉล่ีย 3.77) 
และพนกังานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 4.20) พนกังานของหอพกั 
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 4.13) 
และพนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี (ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
ช้ันปีที่ 4 
ขึน้ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ขั้นตอนในการติดต่อสะดวกและ
รวดเร็ว 

2.72 3.15 3.03 2.67 

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

6.2 ระบบการออกใบแจง้หน้ี 4.16 4.05 3.94 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสาร
ของพนกังานของหอพกั มีความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น เม่ือมี
จดหมาย หรือ เอกสาร สามารถ
น าส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

2.24 2.55 2.29 2.00 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

6.4 การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิด
ค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ 
(เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้) 

3.48 4.04 3.54 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมี
ปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว 

3.76 3.65 3.69 3.33 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.6 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูพ้กัอาศยั มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

3.20 3.15 2.66 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
ช้ันปีที่ 4 
ขึน้ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.7 ระบบการก าจดัขยะ มีการเก็บไป
ทิ้งสม ่าเสมอ 

2.72 3.20 2.77 2.80 

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

6.8 ระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออก
ฉุกเฉินของหอพกั มีสัญญาณไฟ
แจง้อยา่งชดัเจน 

3.44 3.30 3.34 3.40 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.22 3.39 3.16 3.02 

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

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.16) ระบบการแกไ้ขเม่ือผู ้
พกัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.76) และการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิด
ค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.05) การใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิด
ค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 4.04) และระบบการ
แกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.94) ระบบการแก้ไขเม่ือผูพ้กัอาศยัมี
ปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.69) และการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการ
ต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ น ปี ท่ี  4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 3.73) การให้บริการท่ีถูกตอ้ง 
เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้) (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
และระบบการป้องกนัอคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มีสัญญาณไฟแจง้อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.40) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้
ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน 

4.32 4.25 4.29 4.47 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. 
เพลส 

3.84 3.40 3.51 3.53 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7.3 บรรยากาศและความสวยงามของ
สถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส 

3.68 3.80 3.43 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.4 การออกแบบและความสวยงามของ
อาคารหอพกั 

3.68 3.80 3.86 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 สีภายในหอ้งพกั มีความสวยงาม ดู
สบายตา 

2.84 3.65 3.51 4.07 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 เคร่ืองแบบของพนกังานเรียบร้อย 
สวยงาม 

3.12 3.20 3.06 3.13 

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

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั 24 
ชัว่โมง เช่น การมีพนกังานรักษา
ความปลอดภยัประจ าการ การมีระบบ
กลอ้งวงจรปิด เป็นตน้ 

3.20 3.55 3.86 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.8 สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น 
บริเวณสวน ลานจอดรถ มีความ
สะอาด และสวยงาม 

3.08 2.60 2.94 3.20 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้
ไป 

N = 25 N = 20 N = 35 N = 15 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.9 โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. เพลส  จดจ า
ง่าย 

3.12 2.65 2.83 3.13 

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

7.10 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของ
หอพกั สวา่งเพียงพอ 

2.84 2.75 2.80 3.13 

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

7.11 สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ภายใน
หอพกัอยู่ในสภาพท่ีดี 

3.60 3.35 3.51 3.53 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 3.36 3.42 3.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) ความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.84) และบรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  บรรยากาศ
และความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.29) การ
ออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.86) และการออกแบบและความสวยงามของ
อาคารหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.47) สีภายใน
ห้องพกั มีความสวยงาม ดูสบายตา (ค่าเฉล่ีย 4.07) และการออกแบบและความสวยงามของอาคาร
หอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 
เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระดบัช้ันปี 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 

n = 25 n = 20 n = 35 n = 15 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.49 มาก 3.47 มาก 3.53 มาก 3.53 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  2.99 ปาน
กลาง 

3.14 ปาน
กลาง 

3.19 ปาน
กลาง 

3.44 มาก 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

3.50 มาก 3.57 มาก 3.60 มาก 3.47 มาก 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

3.18 ปาน
กลาง 

3.14 ปาน
กลาง 

2.97 ปาน
กลาง 

3.27 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.46 มาก 3.53 มาก 3.43 มาก 3.54 มาก 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.22 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.16 ปาน
กลาง 

3.02 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

3.39 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

3.42 มาก 3.55 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. 

เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.46) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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(ค่าเฉล่ีย 3.22) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) และปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) และปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 3สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.
ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัญหาของลูกคา้ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเก็บขอ้มูลจาก
ลูกค้าท่ีเป็นนักศึกษาของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 95 คน จากผลการศึกษา สามารถ
สรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามลูกค้าของเค.ท.ี เพลส จังหวดัเชียงใหม่  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ23 – 25 ปี ก าลงัศึกษา ใน
คณะของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะการส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และ รัฐศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) 4,001 – 5,000 บาท ระยะเวลาอยู่อาศยั มากกว่า 6 เดือน จ านวนสมาชิกใน
ห้องพกั 2 – 3 คน ราคาค่าเช่าห้องพกัท่ีใช้บริการ 2,001 – 3,500 บาท ลกัษณะห้องพกัท่ีเช่า ห้องแอร์ 
พร้อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  
มากท่ีสุด คือ ตนเอง และแหล่งขอ้มูลในการรู้จกั เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ คือ รู้จกัดว้ยตนเอง 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านบุคลากร และ ปัจจยัด้านการสร้างและ
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น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจยัด้านราคา และ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั 
  

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกั
ของเค.ที. เพลส รองลงมาคือ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี  และลกัษณะการตกแต่ง
หอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ค่าประกนัความเสียหาย 1 
เดือนของค่าเช่า รองลงมาคือ เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก และ ความเหมาะสม
ของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส 
สะดวกในการเดินทางมาพกั รองลงมาคือ เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
และ เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั  รองลงมาคือ ป้าย
โปสเตอร์โฆษณาหอพักและ การประชาสัมพันธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือ ข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับ มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงานของหอพัก 
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค รองลงมาคือ พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้และ พนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อน
นอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ระบบการ
ออกใบแจง้หน้ี รองลงมาคือ ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว และ 
การให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้) ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  รองลงมาคือ การออกแบบและความสวยงามของอาคาร
หอพกั และ บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าทีม่าใช้บริการ เค.ท.ี เพลส จังหวดัเชียงใหม่ ปัญหา
และขอ้เสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การให้บริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงั
กายไม่เพียงพอ รองลงมาคือ เวบ็ไซต์ (Web Site) ในการให้ขอ้มูลของเค.ที.เพลส ไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ และ การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการตามล าดบั  
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จังหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัด
เชียงใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) ปัจจยัดา้นราคา  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ี
มีความสวยงาม และช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี และลกัษณะ
การตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า ความเหมาะสมของราคา
สินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส และเค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบัราคาใหเ้ลือก ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนั
ความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า เค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก และความเหมาะสม
ของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดย
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ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ท่ีตั้ งของเค.ที. เพลส สะดวกในการ
เดินทางมาพัก เค.ที. เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และเค.ที. เพลส เปิด
ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ท่ีตั้ งของเค.ที . เพลส สะดวกในการเดินทางมาพัก เค.ที . เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และเค.ที. เพลส อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความ
พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.08) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
หอพักกับผู ้พ ักอาศัย เช่นการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพัก และ  การ
ประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั 
ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค พนักงานของ
หอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ
พนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน
ของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการ
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ให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้และพนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อน
นอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความ

พึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี การใหบ้ริการท่ี
ถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้) และ
ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว 
และการให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้) ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

เป็นเพศชายมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.
ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั และการมีระบบรักษา
ความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การมีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การมีระบบกลอ้งวงจร
ปิด เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน การออกแบบและความ
สวยงามของอาคารหอพกั และความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 
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ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัด
เชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาทีก่ าลงัศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษาส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.38) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 
ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) และ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.49) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) และ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) 
ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ี
รู้จกัของเค.ที. เพลส ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม และขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส 
พอเหมาะพอดี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความ
สวยงาม และขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ช่ือเสียง ความ
เป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส และลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม ตามล าดบั 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก และความเหมาะสมของ
ราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า เค.ที. เพลส มีห้องพกัใน
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า (เค.ที. เพลส มี
หอ้งพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส 
ตามล าดบั 



 

106 
 

ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการ
เดินทางมาพกั และ  เค.ที. เพลส อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั เค.ที. เพลส 
ใกล้สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และ  เค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็นส่วนตวั 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั เค.
ที. เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และเค.ที. เพลส เปิดให้บริการตลอด 24 
ชัว่โมง ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่ม

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหอพักกับผูพ้ ักอาศัย เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกัน ป้าย
โปสเตอร์โฆษณาหอพัก และการประชาสัมพันธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. 
เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดยปัจจยั
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ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบั
ผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพกั และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. 
เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั 
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการเป็น
อย่างดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้และพนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่ง
กายดี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พนักงานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ พนักงานของหอพกั รักษาความปลอดภยัดี มีกิริยามารยาทดี มี
ความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ และพนกังานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่าง
เสมอภาค ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 
4.04) พนักงานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้และพนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ระบบการออกใบแจง้หน้ี ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว และการ
ให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็น
ตน้) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี การให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น 
การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และระบบการป้องกนั
อคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มีสัญญาณไฟแจง้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี  ระบบการแกไ้ขเม่ือ
ผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว และการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ 
มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) ตามล าดบั 
 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน สีภายในห้องพกั มีความ
สวยงาม ดูสบายตา และความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ภายในหอพกัอยูใ่นสภาพท่ีดี และบรรยากาศและความสวยงาม
ของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นได้ชัดเจน การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั และการมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชัว่โมง เช่น การมีพนักงานรักษาความปลอดภยัประจ าการ การมีระบบกล้องวงจรปิด 
เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จังหวัด
เชียงใหม่ จ าแนกตามระดับช้ันปี 

จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1สามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) และปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) และปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 3สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ช่ือเสียง ความ
เป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส และลกัษณะการตกแต่งหอ้งพกัท่ีมีความสวยงาม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม และ
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม และขนาดของ
หอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี ลกัษณะการตกแต่งห้องพกัท่ีมีความสวยงาม 
และช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 
 

ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง



 

111 
 

พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่าเค.ที. เพลส มีห้องพกัใน
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก และ
ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก และ
ความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า เค.ที. เพลส มีห้องพกัในหลายระดบัราคาให้เลือก 
และความเหมาะสมของราคาสินคา้ใน Minimart ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มี

ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ เค.ที. เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั และเค.ที. เพลส อยู่ใกล้
แหล่งชุมชน เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ เค.ที. เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) ท่ีตั้ งของเค.ที. เพลส 
สะดวกในการเดินทางมาพกั และ  เค.ที. เพลส เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) และเค.ที. เพลส มีความสงบ มีความเป็นส่วนตวั ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) และเค.ที. เพลส อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 

มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
หอพักกับผู ้พ ักอาศัย เช่นการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพัก และการ
ประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มี
กิจกรรมร่วมกัน ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพัก และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มี
กิจกรรมร่วมกัน ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพัก และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้มี
กิจกรรมร่วมกัน ป้ายโปสเตอร์โฆษณาหอพัก และการประชาสัมพนัธ์เค.ที. เพลส ผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
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พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานของหอพกั พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี พนกังาน
ของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และ
พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ พนักงานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค และพนักงานของหอพกั รักษา
ความปลอดภยัดี มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3อมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
พนกังานของหอพกั ให้บริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค พนกังานของหอพกั มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และพนกังานของหอพกั รักษาความ
ปลอดภยัดี มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พนักงานของหอพัก ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค พนักงานของหอพัก มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้และพนกังานของหอพกั 
พดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ตามล าดบั 

 
ความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 

1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.22) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ระบบการออกใบแจ้งหน้ี 
ระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความสะดวกและรวดเร็ว และการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การ
คิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี การให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ 
มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) และระบบการแกไ้ขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามี
ความสะดวกและรวดเร็ว ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.16) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ระบบการออกใบแจง้หน้ี ระบบการแก้ไขเม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหามีความ
สะดวกและรวดเร็ว และการให้บริการท่ีถูกตอ้ง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่า
น ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ น ปี ท่ี  4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ระบบการออกใบแจ้งหน้ี การให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น การคิด
ค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) และระบบการป้องกัน
อคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั มีสัญญาณไฟแจง้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั  

 
ความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

อยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ัดเจน ความสะอาดภายในอาคารของเค.ที. เพลส และ
บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และความสวยงาม
ของสถานท่ีโดยรวม ของเค.ที. เพลส และ  บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม ของเค.
ที. เพลส ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ัดเจน การออกแบบและความ
สวยงามของอาคารหอพกั และการออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน สีภายในห้องพกั มีความ
สวยงาม ดูสบายตา และการออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  

อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) การ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผลการศึกษากับ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายซ่ึง
ไมส่อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการหอพกั เซ็นทรัล ฮิลล ์เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของ สุกญัญา ประยูรศร (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ต่อการให้บริการหอพกัของสถาบนั ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
รวิภา วงศ์บุษยรัตน์ (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการให้บริการหอพกั
นกัศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นราคา 

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นบรรยากาศเหมาะสมแก่การพกัอาศยั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
สุกญัญา ประยรูศร (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกใน
ปัจจยัย่อยดา้นกฏระเบียบส่วนกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รวิภา วงศ์บุษยรัตน์ (2547) 
ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นภาพพจน์และ
ช่ือเสียงของหอพกั  
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ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก
ในปัจจยัยอ่ยดา้นวิธีการชาระเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกญัญา ประยรูศร (2550) ซ่ึง
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นช าระค่าบริการ
ภาคเรียนละคร้ัง และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รวิภา วงศบุ์ษยรัตน์ (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้นอตัราค่าธรรมเนียมหอพกั
นกัศึกษา 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการ
เดินทางมาพัก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นท าเลท่ีตั้งของหอพกัใกลก้บั
สถานศึกษา/ ท่ีท างาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกัญญา ประยูรศร (2550) ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นความใกลข้องหอพกั
กบัอาคารเรียน และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รวิภา วงศ์บุษยรัตน์ (2547) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นเวาเปิด-ปิด หอพกั 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551)  
ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดับแรกในปัจจยัย่อยด้านการแจ้ง
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ประกาศ และข่าวประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
สุกญัญา ประยรูศร (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นการให้ขอ้มูลกฏระเบียบหอพกั (ประกาศคู่มือ) และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
รวิภา วงศบุ์ษยรัตน์ (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นการแจง้ข่าวสารทัว่ไปของหอพกั เช่น ประกาศ โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั  
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ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ พนักงานของหอพกั ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นการแต่งกายของบุคลากรหอพกั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ สุกญัญา ประยรูศร (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจได ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รวิภา 
วงศบุ์ษยรัตน์ (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยั
ยอ่ยดา้นอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ียิม้แยม้ แจ่มใส เป็นกนัเอง 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ

ให้บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ระบบการออกใบแจง้หน้ี  ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยการรับฟังปัญหา และขอ้ร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกญัญา ประยูรศร (2550) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้นเอกสารท่ีใช้ประกอบการขอใช้บริการหอพกั และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รวิภา วงศบุ์ษยรัตน์ (2547) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นการจดักิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นกัศึกษาปรับตวัใน
การพกัอาศยัร่วมกนั 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ธิติภรณ์ อินมุตโต 
(2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้นการ
ออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพกั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุกญัญา    ประยรู
ศร (2550) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้น
ระบบรักษาความปลอดภยั และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ รวิภา วงศ์บุษยรัตน์ (2547) ซ่ึง
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น บริเวณหอพกั สวนสนามสะอาด สวยงาม  
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5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 

5.3.1 ข้อค้นพบความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความพงึพอใจ 
 จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั โดยสามารถสรุป 10 ล าดบัระดบัความพึงพอใจของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ 
และความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยสูงสุดและต ่าสุดจ าแนกตาม เพศ สาขาท่ีก าลงัศึกษา และ ระดบัชั้นปี 
ของผูใ้ชบ้ริการเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นดงัตารางท่ี 5.1 – 5.7 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการ
เดินทางมาพกั 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.63 มากท่ีสุด 

2 ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที.เพลส ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.60 มากท่ีสุด 
3 ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส 

พอเหมาะพอดี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.60 มากท่ีสุด 

4 เค.ที. เพลส ใกลส้ถาบนัการศึกษา 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.57 มากท่ีสุด 

5 ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นได้
ชดัเจน 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 
4.32 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

6 ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของ ค่า
เช่า 

ดา้นราคา 4.11 มาก 

7 ระบบการออกใบแจง้หน้ี ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

3.99 มาก 

8 พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุก
รายอยา่งเสมอภาค 

ดา้นบุคลากร 3.97 มาก 

9 พนกังานของหอพกั มีความรู้ความ 
สามารถในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี 
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ดา้นบุคลากร 3.92 มาก 

10 เค.ที. เพลส มีหอ้งพกัในหลายระดบั
ราคาใหเ้ลือก 

ดา้นราคา 3.91 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการ
เดินทางมาพกั ล าดบัถดัมาไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที.เพลส และขนาดของห้องพกัท่ีเค.ที. 
เพลส พอเหมาะพอดีน  
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  
ต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อ
การออกก าลงักาย ของเค.ที. เพลส 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.12 นอ้ย 

2 ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มี
ความเหมาะสม 

ดา้นราคา 2.12 นอ้ย 

3 รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิ
พิเศษต่างๆ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.12 นอ้ย 

4 มีการยดืหยุน่ใหช้ าระค่าเช่าภายหลงั
ได ้เช่น พกัเดือนน้ี จ่ายค่าเช่าเดือน
หนา้ 

ดา้นราคา 2.23 นอ้ย 

5 ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของ
พนกังานของหอพกั มีความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ 
เอกสาร สามารถน าส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 

ดา้นกระบวนการ 
ใหบ้ริการ 

2.28 นอ้ย 

6 มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการใหข้อ้มูล
ของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.31 นอ้ย 

7 บริเวณท่ีสามารถน าสัตวเ์ล้ียงไดท่ี้ เค.
ที. เพลส 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.78 ปานกลาง 

8 มีช่องทางการติดต่อ เค.ที. เพลส ได้
หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต โทรสาร เป็นตน้ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.82 ปานกลาง 

9 ระบบการก าจดัขยะ มีการเก็บไปทิ้ง
สม ่าเสมอ 

ดา้นกระบวนการ 
ใหบ้ริการ 

2.85 ปานกลาง 
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ตารางที ่5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  
ต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

10 ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนน 
ของหอพกัสวา่งเพียงพอ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.85 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจัยย่อยต่อส่วนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ การให้บริการฟิตเนส หรือบริเวณ
เพื่อการออกก าลงักาย ของเค.ที. เพลส  ล าดับถดัมาได้แก่  ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มีความ
เหมาะสม  และรูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ  
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส 

พอเหมาะพอดี 
ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของ 

เค.ที. เพลส 
(4.87 : มากท่ีสุด) (4.56 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือน 
ของค่าเช่า 

ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือน 
ของค่าเช่า 

(4.13 : มาก) (4.08 : มาก) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวก 
ในการเดินทางมาพกั 

ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวก 
ในการเดินทางมาพกั 

(4.63 : มากท่ีสุด) (4.64 : มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด  

การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้ 

มีกิจกรรมร่วมกนั 

การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัให้ 

มีกิจกรรมร่วมกนั 
(3.66 : มาก) (4.00 : มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

(3.95 : มาก) (4.00 : มาก) 
ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

ระบบการออกใบแจง้หน้ี ระบบการออกใบแจง้หน้ี 
(3.95 : มาก) (4.05 : มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็น 
ไดช้ดัเจน 

ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็น 
ไดช้ดัเจน 

(4.44 : มากท่ีสุด) (4.12 : มาก) 
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จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ  ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทาง
มาพกั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผู ้
พกัอาศยั เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย  และเพศหญิง  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ระบบการออกใบแจง้หน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็น
ไดช้ดัเจน 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ  
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณ

เพื่อการออกก าลงักาย ของ 
เค.ที. เพลส 

การใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณ
เพื่อการออกก าลงักาย ของ 

เค.ที. เพลส 
(2.16: นอ้ย) (2.05 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นราคา  ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มี
ความเหมาะสม 

มีการยดืหยุน่ใหช้ าระค่าเช่าภาย 
หลงัได ้เช่น พกัเดือนน้ี  
จ่ายค่าเช่าเดือนหนา้ 

(2.02 : นอ้ย) (2.23 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้
ขอ้มูลของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อ

การตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้
ขอ้มูลของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อ

การตดัสินใจ 
(2.34 : นอ้ย) (2.26 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด  

รูปแบบของการมอบส่วนลด 
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ 

รูปแบบของการมอบส่วนลด 
หรือสิทธิพิเศษต่างๆ 

(2.13 : นอ้ย) (2.10 : นอ้ย) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของหอพกัใหบ้ริการได้

อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
พนกังานของหอพกัมีจ านวน
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

(2.77 : ปานกลาง) (2.90 : ปานกลาง) 
ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของ
พนกังานของหอพกั มีความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ 

เอกสาร สามารถน าส่งไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของ
พนกังานของหอพกั มีความรวดเร็ว
และถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ 

เอกสาร สามารถน าส่งไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

(2.36 : นอ้ย) (2.18 : นอ้ย) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น 
บริเวณสวน ลานจอดรถ มีความ

สะอาด และสวยงาม 

ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนน
ของหอพกั สวา่งเพียงพอ 

(2.82 : ปานกลาง) (2.57 : นอ้ย) 
 

จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอต ่าสุด คือ การให้บริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย ของเค.ที. เพลส 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต ่าสุด คือ ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มีความเหมาะสม 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีการยืดหยุ่นให้ช าระค่าเช่าภายหลงัได้ เช่น พกัเดือนน้ี จ่ายค่าเช่า
เดือนหนา้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ  มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้ขอ้มูลของเค.
ที. เพลส เพียงพอต่อการตดัสินใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ
ต่างๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังานของหอพกัใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังานของหอพกัมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย  และเพศหญิง  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของ
พนักงานของหอพกั มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ เอกสาร สามารถน าส่งได้
อยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น บริเวณ
สวน ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณ
ถนนของหอพกั สวา่งเพียงพอ 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ช่ือเสียง ความเป็นท่ี
รู้จกัของเค.ที. เพลส 

ช่ือเสียง ความเป็นท่ี
รู้จกัของเค.ที. เพลส 

ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.
ที. เพลส พอเหมาะ

พอดี 
(4.70 : มากท่ีสุด) (4.71. : มากท่ีสุด) (4.63 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน 
ของค่าเช่า 

ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน 
ของค่าเช่า 

ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน 
ของค่าเช่า 

(4.22 : มากท่ีสุด) (4.06 : มาก) (4.06 : มาก) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา     

  (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา

(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา   

(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
(4.67 : มากท่ีสุด) (4.59 : มากท่ีสุด) (4.63 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหอพกักบัผู ้
พกัอาศยั เช่นการจดั
ใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหอพกักบัผู ้
พกัอาศยั เช่นการจดั
ใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งหอพกักบัผู ้
พกัอาศยั เช่นการจดั
ใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 

(3.78 : มาก) (3.88 : มาก) (3.78 : มาก) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของหอพกั 
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกราย

อยา่งเสมอภาค 

พนกังานของหอพกั มี
ความรู้ความสามารถ
ในการใหบ้ริการเป็น
อยา่งดี สามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

พนกังานของหอพกั 
ใหบ้ริการลูกคา้ทุกราย

อยา่งเสมอภาค 

(3.81 : มาก) (4.12 : มาก) (4.04 : มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

ระบบการออก 
ใบแจง้หน้ี 

ระบบการออก 
ใบแจง้หน้ี 

ระบบการออก 
ใบแจง้หน้ี 

(4.19 : มาก) (3.88 : มาก) (3.92: มาก) 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน 

ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน 

ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน 

(4.41 : มาก) (4.12 : มาก) (4.33 : มาก) 

 
จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ความเป็นท่ีรู้จกัของเค.ที. เพลส 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ขนาดของห้องพกัท่ี
เค.ที. เพลส พอเหมาะพอดี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของค่าเช่า 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ  เค.ที . เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจยัย่อยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผู ้
พกัอาศยั เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังานของหอพกั มีความรู้
ความสามารถในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจยัย่อยด้าน
กระบวนการให้บริการ ต่อปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ระบบการออกใบแจง้หน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การใหบ้ริการฟิตเนส 
หรือบริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย ของเค.

ที. เพลส 

การใหบ้ริการฟิตเนส 
หรือบริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย ของเค.

ที. เพลส 

การใหบ้ริการฟิตเนส 
หรือบริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย ของเค.

ที. เพลส 

(1.93 : นอ้ย) (2.06 : นอ้ย) (2.24 : นอ้ย) 
ปัจจยัดา้นราคา  ค่าเช่ารายเดือน ของ

เค.ที. เพลส มีความ
เหมาะสม 

ค่าเช่ารายเดือน ของ
เค.ที. เพลส มีความ

เหมาะสม 

ค่าเช่ารายเดือน ของ
เค.ที. เพลส มีความ

เหมาะสม 

(2.22 : นอ้ย) (2.00 : นอ้ย) (2.10 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซต ์(Web Site) 
ในการใหข้อ้มูลของ
เค.ที. เพลส เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web Site) 
ในการใหข้อ้มูลของ
เค.ที. เพลส เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web Site) 
ในการใหข้อ้มูลของ
เค.ที. เพลส เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

(2.59 : นอ้ย) (2.24 : นอ้ย) (2.18 : นอ้ย) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิ

พิเศษต่างๆ 

รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิ

พิเศษต่างๆ 

รูปแบบของการมอบ
ส่วนลดหรือสิทธิ

พิเศษต่างๆ 

(2.44 : นอ้ย) (2.06 : นอ้ย) (1.96 : นอ้ย) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามสาขาท่ีก าลงัศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

สาขาทีก่ าลงัศึกษา 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของหอพกัมี
จ านวนเพียงพอในการ

ใหบ้ริการ 

พนกังานของหอพกั
ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

พนกังานของหอพกัมี
จ านวนเพียงพอในการ

ใหบ้ริการ 

(2.81 : นอ้ย) (2.59 : นอ้ย) (3.04 : ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

ระบบการรับฝาก
ขอ้มูลข่าวสารของ

พนกังานของหอพกั มี
ความรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง เช่น เม่ือมี

จดหมาย หรือ เอกสาร 
สามารถน าส่งไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ระบบการรับฝาก
ขอ้มูลข่าวสารของ

พนกังานของหอพกั มี
ความรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง เช่น เม่ือมี

จดหมาย หรือ เอกสาร 
สามารถน าส่งไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ระบบการรับฝาก
ขอ้มูลข่าวสารของ

พนกังานของหอพกั มี
ความรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง เช่น เม่ือมี

จดหมาย หรือ เอกสาร 
สามารถน าส่งไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

(2.30 : นอ้ย) (2.47 : นอ้ย) (2.22 : นอ้ย) 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

โลโก ้(Logo)  ของเค.
ที. เพลส  จดจ าง่าย 

โลโก ้(Logo)  ของเค.
ที. เพลส  จดจ าง่าย 

ความสวา่งของไฟฟ้า
บริเวณถนนของ

หอพกั สวา่งเพียงพอ 

(2.85 : ปานกลาง) (2.53 : นอ้ย) (2.75 : ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ การให้บริการฟิตเนส 
หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักาย ของเค.ที. เพลส 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มีความ
เหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเวบ็ไซต ์(Web Site) ในการให้ขอ้มูลของเค.
ที. เพลส เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจยัย่อยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ
ต่างๆ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ 
พนกังานของหอพกัมีจ านวนเพียงพอในการใหบ้ริการ 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังานของหอพกัให้บริการได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลังศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจยัย่อยด้าน
กระบวนการให้บริการ ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ 
ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของพนักงานของหอพัก มีความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น เม่ือมี
จดหมาย หรือ เอกสาร สามารถน าส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ โลโก ้(Logo)  ของเค.ที. เพลส  จดจ าง่าย 

ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีก าลงัศึกษาใน กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต ่าสุด คือ ความสวา่งของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั สวา่งเพียงพอ 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ขนาดของ

หอ้งพกัท่ีเค.ที. 
เพลส พอเหมาะ

พอดี 

ขนาดของ
หอ้งพกัท่ีเค.ที. 
เพลส พอเหมาะ

พอดี 

ช่ือเสียง ความ
เป็นท่ีรู้จกัของ
เค.ที. เพลส  

ขนาดของ
หอ้งพกัท่ีเค.ที. 
เพลส พอเหมาะ

พอดี 
(4.64 : มากท่ีสุด) (4.55 : มากท่ีสุด) (4.71 : มากท่ีสุด) (4.80 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน
ของค่าเช่า 

ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน
ของค่าเช่า 

ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน
ของค่าเช่า 

ค่าประกนัความ
เสียหาย 1 เดือน
ของค่าเช่า 

(3.93 : มาก) (4.09 : มาก) (4.16 : มาก) (4.27 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา 
(มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่) 

เค.ที. เพลส ใกล้
สถาบนัการศึกษา 
(มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่) 

ท่ีตั้งของเค.ที. 
เพลส สะดวก
ในการเดินทาง

มาพกั 

ท่ีตั้งของเค.ที. 
เพลส สะดวกใน
การเดินทางมา

พกั 
(4.52 : มากท่ีสุด) (4.65 : มากท่ีสุด) (4.71 : มากท่ีสุด) (4.87 : มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการ
จดัใหมี้กิจกรรม

ร่วมกนั 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการ
จดัใหมี้กิจกรรม

ร่วมกนั 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการ
จดัใหมี้กิจกรรม

ร่วมกนั 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
หอพกักบัผูพ้กั
อาศยั เช่นการ
จดัใหมี้กิจกรรม

ร่วมกนั 

(3.92 : มาก (3.81 : มาก) (3.57 : มาก) (4.13 : มาก) 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของ

หอพกั พดูจา
สุภาพ อ่อนนอ้ม 
และแต่งกายดี 

พนกังานของ
หอพกั มีความรู้
ความสามารถ

ในการ
ใหบ้ริการเป็น
อยา่งดี สามารถ
แกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้

พนกังานของ
หอพกั 

ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

พนกังานของ
หอพกั 

ใหบ้ริการลูกคา้
ทุกรายอยา่ง
เสมอภาค 

(3.92 : มาก) (4.10 : มาก) (3.97 : มาก) (4.20 : มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

ระบบการออก
ใบแจง้หน้ี 

ระบบการออก
ใบแจง้หน้ี 

ระบบการออก
ใบแจง้หน้ี 

ระบบการออก
ใบแจง้หน้ี 

(4.16 : มาก) (4.05 : มาก) (3.94 : มาก) (3.73 : มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ป้ายช่ือ เค.ที. 
เพลส ท่ีมองเห็น

ไดช้ดัเจน 

ป้ายช่ือ เค.ที. 
เพลส ท่ีมองเห็น

ไดช้ดัเจน 

ป้ายช่ือ เค.ที. 
เพลส ท่ีมองเห็น

ไดช้ดัเจน 

ป้ายช่ือ เค.ที. 
เพลส ท่ีมองเห็น

ไดช้ดัเจน 
(4.32 : มากท่ีสุด) (4.25 : มากท่ีสุด) (4.29 : มากท่ีสุด) (4.47 : มากท่ีสุด) 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 มีความพึง

พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ขนาดของหอ้งพกัท่ีเค.ที. เพลส 
พอเหมาะพอดี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังานของหอพกั ใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ค่าประกนัความเสียหาย 1 เดือนของ
ค่าเช่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ  เค.ที. เพลส ใกล้สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่)  ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ท่ีตั้งของเค.ที. เพลส สะดวกในการเดินทางมาพกั 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด  ท่ี มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหอพกักบัผูพ้กัอาศยั เช่นการจดัใหมี้กิจกรรมร่วมกนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังานของหอพกั พูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม และแต่งกายดี ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ  พนักงานของหอพกั มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้และผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึน
ไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานของ
หอพกั ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ระบบการออกใบ
แจง้หน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ป้ายช่ือ เค.ที. เพลส ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ การใหบ้ริการ

ฟิตเนส หรือ
บริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย 
ของเค.ที. เพลส 

การใหบ้ริการ
ฟิตเนส หรือ
บริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย 
ของเค.ที. เพลส 

การใหบ้ริการ
ฟิตเนส หรือ
บริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย 
ของเค.ที. เพลส 

การใหบ้ริการ
ฟิตเนส หรือ
บริเวณเพื่อการ
ออกก าลงักาย 
ของเค.ที. เพลส 

(2.24 :นอ้ย) (2.05 :นอ้ย) (2.09 :นอ้ย) (2.07 :นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นราคา  ค่าเช่ารายเดือน 
ของเค.ที. เพลส 

มีความ
เหมาะสม 

ค่าเช่ารายเดือน 
ของเค.ที. เพลส 

มีความ
เหมาะสม 

ค่าเช่ารายเดือน 
ของเค.ที. เพลส 

มีความ
เหมาะสม 

ค่าเช่ารายเดือน 
ของเค.ที. เพลส 

มีความ
เหมาะสม 

(1.90 :นอ้ย) (2.05 :นอ้ย) (2.09 :นอ้ย)   (2.61 :ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการให้
ขอ้มูลของเค.ที. 
เพลส เพียงพอต่อ
การตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการให้
ขอ้มูลของเค.ที. 
เพลส เพียงพอต่อ
การตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการให้
ขอ้มูลของเค.ที. 
เพลส เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

มีเวบ็ไซต ์(Web 
Site) ในการให้
ขอ้มูลของเค.ที. 
เพลส เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจ 

(2.48 :นอ้ย) (2.15 :นอ้ย) (2.31 :นอ้ย) (2.20 :นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

รูปแบบของการ
มอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษ

ต่างๆ 

รูปแบบของการ
มอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษ

ต่างๆ 

รูปแบบของการ
มอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษ

ต่างๆ 

รูปแบบของการ
มอบส่วนลด
หรือสิทธิพิเศษ

ต่างๆ 

(2.12 :นอ้ย) (2.25 :นอ้ย) (1.97 :นอ้ย) (2.27 :นอ้ย) 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานของ

หอพกัมีจ านวน
เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

พนกังานของ
หอพกัใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 

มีพนกังานของ
หอพกั 

ใหบ้ริการ 24 
ชัว่โมง 

พนกังานของ
หอพกัมีจ านวน
เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ 

(2.92 :ปานกลาง) (2.70 :ปานกลาง) (2.89 :ปานกลาง) (2.80 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ  

ระบบการรับ
ฝากขอ้มูล
ข่าวสารของ
พนกังานของ
หอพกั มีความ
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง เช่น เม่ือ
มีจดหมาย หรือ 

เอกสาร 
สามารถน าส่ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

ระบบการรับ
ฝากขอ้มูล
ข่าวสารของ
พนกังานของ
หอพกั มีความ
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง เช่น เม่ือ
มีจดหมาย หรือ 

เอกสาร 
สามารถน าส่ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

ระบบการรับ
ฝากขอ้มูล
ข่าวสารของ
พนกังานของ
หอพกั มีความ
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง เช่น เม่ือ
มีจดหมาย หรือ 

เอกสาร 
สามารถน าส่ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

ระบบการรับ
ฝากขอ้มูล
ข่าวสารของ
พนกังานของ
หอพกั มีความ
รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง เช่น เม่ือ
มีจดหมาย หรือ 

เอกสาร 
สามารถน าส่ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

(2.24 :นอ้ย) (2.55 :นอ้ย) (2.29 :นอ้ย) (2.00 :นอ้ย) 

 
 
 
 
 



 

138 
 

ตารางที่ 5.8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของ เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดบัชั้นปี (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระดับช้ันปี 

ช้ันปีที ่1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

สีภายในหอ้งพกั  
มีความสวยงาม  
ดูสบายตา 

สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหอพกั 
เช่น บริเวณสวน 
ลานจอดรถ มี

ความสะอาด และ
สวยงาม 

ความสวา่งของ 
ไฟฟ้าบริเวณถนน
ของหอพกั สวา่ง

เพียงพอ 

เคร่ืองแบบ 
ของพนกังาน 

 เรียบร้อย สวยงาม 

(2.84 :นอ้ย) (2.60 :นอ้ย) (2.80:นอ้ย)   (3.13 :ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้น

ปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ การ
ใหบ้ริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักาย ของเค.ที. เพลส 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ค่าเช่ารายเดือน ของเค.ที. เพลส มี
ความเหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเวบ็ไซต ์
(Web Site) ในการใหข้อ้มูลของเค.ที. เพลส เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ รูปแบบของการ
มอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ย
ด้านบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนักงานของหอพักมีจ านวนเพียงพอในการ
ให้บริการ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้าน
บุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ  พนักงานของหอพกัให้บริการได้อย่างถูกต้องและ
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รวดเร็ว และผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 3  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีพนกังานของหอพกั ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ระบบการรับฝาก
ขอ้มูลข่าวสารของพนักงานของหอพกั มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ เอกสาร 
สามารถน าส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 1 ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ สีภายในห้องพกัมีความสวยงาม ดู
สบายตา  ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 2 ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือสภาพแวดลอ้มภายนอก
หอพกั เช่น บริเวณสวน ลานจอดรถ มีความสะอาด และสวยงาม และผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ใน
ระดบัชั้นปีท่ี 3 ความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต ่าสุด คือ ความสว่างของ ไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพัก สว่างเพียงพอ และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ เคร่ืองแบบของพนกังานเรียบร้อย สวยงาม 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ เค.ที. เพลส 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบัผูใ้ช้บริการเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้ นและระยะยาว และ
น าเสนอข้อเสนอแนะส่วนประสมการตลาดบริการจากปัจจยัท่ีลูกค้ามีความพอพึงใจต ่าสุดก่อน
ดงัต่อไปน้ี 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดเป็น

ล าดบัแรกเน่ืองจากไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้ต ่าสุด โดยเฉพาะปัจจยัย่อยเร่ือง รูปแบบของการ
มอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ เม่ือจ าแนกตาม เพศ สาขาท่ีก าลงัศึกษา และ ระดบัชั้นปี พบว่า 
ลูกคา้มีความพึงพอใจในล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงอยู่ในระดบัน้อย ดงันั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
อาจจะพิจารณาการส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติม โดยการให้สิทธิพิเศษกบัลูกคา้เดิม ซ่ึงปกติ ทางเค.ที. 
เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จะรับช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรเพิ่มทางเลือกในการช าระค่าเช่าเป็นเงินสด ราย 6 เดือน หรือ 1 ปี ล่วงหนา้ เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม
จากทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ เช่น หากลูกคา้ช าระเป็นเงินสด 6 เดือนล่วงหนา้จะไดรั้บส่วนลด
ค่าเช่า ร้อยละ 5 และหากลูกคา้ช าระเป็นเงินสด 1 ปีล่วงหนา้จะไดรั้บส่วนลดค่าเช่า ร้อยละ 10 เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์กิจการ
มากยิ่งข้ึน ทั้งในรูปแบบของเอกสารแผ่นพบัหรือโบรชัวร์ แนะน าเก่ียวกบั เค.ที. เพลส  เช่น ราคา
หอ้งพกัรูป แบบห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ โดยอาจจะเนน้โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือสังคมออน์
ไลน์เป็นหลักด้วย เช่น Facebook twitter เป็นต้น และ ทางเค.ที. เพลส จังหวดัเชียงใหม่ ควรเร่ง
ปรับปรุงเวบ็ไซด์ (Web Site) เพื่อจะไดโ้ฆษณาหรือท าการส่งเสริมการขายกบัลูกคา้ไดโ้ดยตรง และ
เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงพิมพข์องกิจการ ดว้ย 

นอกจากนั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการ
ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management หรือ CRM) โดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้ อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดการเขา้มาเช่าห้องพกัซ ้ าอีกอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่าและเพิ่มลูกคา้ใหม่ ดว้ยการติดต่อส่ือสารอยา่งใกลชิ้ดกบัลูกคา้โดยมุ่ง
รักษาและเพิ่มความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ กับลูกค้า ทางเค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ จึงควรจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ เช่น อีเมล ์เบอร์โทรศพัท ์ภูมิล าเนา วนัเกิด คณะท่ีเรียน 
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เป็นต้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละราย ซ่ึงข้อมูลท่ีได ้
นอกจากจะน ามาใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แล้ว ยงัสามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการ
บริหารระบบลูกคา้สัมพนัธ์ไดต่้อไป เช่น เพื่อส่งจดหมายข่าวหรืออีเมลเก่ียวกบัโปรโมชัน่ต่างๆ ของ
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ไปยงัลูกคา้ อาทิเช่น โปรโมชัน่เพื่อนชวนเพื่อน เป็นตน้ หรือ การส่ง
การ์ด หรือ E-Card ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วนัเกิด หรือวนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้  

จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตาม เพศ สาขาท่ีก าลงัศึกษา และ ระดบัชั้นปี ทุกกลุ่มลูกคา้มี
ความพึงใจในระดบัมากต่อปัจจยัย่อยเร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหอพกักบัผูพ้กัอาศยั 
เช่น การจดัให้มีกิจกรรมท าบุญร่วมกนั การจดัการแข่งขนักีฬาประจ าเดือน ดงันั้นทางเค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรรักษามาตรฐานในเร่ืองน้ีไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยอาจจะเพิ่มเติมกิจกรรมจาก
ฐานขอ้มูลท่ีลูกคา้ให้ไว ้หรือ มีการจดัตั้งไลน์ (LINE) กลุ่มของหอพกัเค.ที. เพลส เพื่อใหลู้กคา้ร่วมส่ง
ขอ้ความแสดงความคิดเห็น อาทิเช่น กิจกรรมท่ีตอ้งการท าร่วมกนัมากท่ีสุดประจ าเดือน เป็นตน้ 

 
ปัจจัยด้านราคา  
เน่ืองจากปัจจุบัน ท่ีหอพักในจังหวัดเชียงใหม่ มี เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณ

มหาวิทยาลยั ส่วนใหญ่มุ่งแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั ซ่ึง ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ตอ้งการ
รักษาระดบัค่าเช่า ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการให้บริการเอาไว ้ และเป็นหอพกัแรกในบริเวณ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีลูกคา้นึกถึง โดยสร้างความแตกต่างจากหอพกัในบริเวณดงักล่าว โดยก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็น Smart Apartment ซ่ึงจะเป็นหอพกัท่ีมีการน าระบบไอทีเข้ามาช่วยในการ
บริหาร เช่น ระบบประตูอตัโนมติั หรือ แขนกั้นรถอตัโนมติั บริเวณทางเขา้-ออกหอพกั เคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือเปิด-ปิดประตูอตัโนมติั กลอนประตูไฟฟ้า เป็นตน้ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้ ในระยะยาวและ
มีภาพลักษณ์ท่ีดีมากยิ่งข้ึนในสายตาลูกค้าในเร่ืองความทนัสมัยของหอพกั ซ่ึงจะท าให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย และเตม็ใจจะจ่าย (Willingness To Pay) ดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตาม ระดบัชั้นปี พบวา่ ลูกคา้ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ชั้นปีท่ี 1 – 3 มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในดา้นราคา ดงันั้น เพื่อแกปั้ญหาระยะสั้นในดา้นน้ี 
ก่อนท่ีทางหอพกัจะมีการปรับต าแหน่งผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็น Smart Apartment ทางเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรมีระดบัราคาของค่าเช่าห้องให้ลูกคา้เลือกหลายระดบั และสามารถแข่งขนัไดก้บัคู่แข่ง
หลกัในหอพกัในยา่นเดียวกนั อาทิเช่น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะปรับลดราคาค่าเช่าใน
ชั้นล่าง (ชั้นท่ี 1) หรือตึกเก่าบางห้องพกั ลงอีก เช่น หอ้งพกัท่ีอยูติ่ดกบับนัไดข้ึน-ลง หรือ หอ้งพกัท่ีอยู่
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ติดกบัถนนใหญ่หนา้หอพกั เป็นตน้  เพื่อให้ราคาดงักล่าวสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียง
ได ้และราคาดงักล่าวนั้นยงัเป็นราคาจูงใจ ส าหรับลูกคา้ดว้ย 

นอกจากนั้น มีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยในเร่ืองการยืดหยุน่ให้ช าระค่าเช่าภายหลงั
ได้ เช่น พกัเดือนน้ี จ่ายค่าเช่าเดือนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 – 3 ซ่ึง
ประเด็นน้ี ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่มีนโยบายในเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่
พิจารณาเป็นรายกรณีไป จึงอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ได ้และทางเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ อาจพิจารณาลดอตัราค่าเช่าห้องพกัส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัในระยะยาวมากกวา่ 6 เดือน หรือ
กลบัมาพกัซ ้ า โดยก าหนดเง่ือนไขการไดรั้บส่วนลดให้ชดัเจนและแจง้ลูกคา้ ล่วงหนา้ตั้งแต่เร่ิมการท า
สัญญาเช่า 

ปัจจุบนัทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จดัท าใบเสร็จให้ลูกคา้ในรูปแบบบิลเงินสดแบบ
เขียนดว้ยลายมือ ซ่ึงไม่เป็นมาตรฐาน ดงันั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ควรจดัท าใบเสร็จให้
เป็นมาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้สามารถน าไปใชเ้บิกค่าใชจ่้ายกบัทางผูป้กครองได ้โดยอาจจะพิจารณาซ้ือ
โปรแกรมบญัชี หรือโปรแกรมบริหารหอพกัส าเร็จรูปมาใชใ้นกิจการ เพื่อให้การออกเอกสารทางการ
เงินต่างๆของกิจการเป็นมาตรฐาน อีกทั้ง ควรพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของราคาบริการเสริม เช่น 
ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการท าความสะอาด เป็นตน้ ให้อยูใ่นราคาท่ีสามารถแข่งขนัได ้โดยเปรียบเทียบกบั
หอหกัในบริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ   
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ความส าคญัเร่ืองระบบการรับฝากขอ้มูลข่าวสารของ

พนักงานของหอพกั มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง เช่น เม่ือมีจดหมาย หรือ เอกสาร สามารถน าส่งได้
อยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ ดงันั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการแกไ้ขในระยะสั้น โดยก าหนด
พนกังานผูรั้บผิดชอบในแต่ละกะ และเพิ่มหนา้ท่ีการดูแลการรับฝากขอ้มูลใหลู้กคา้ เป็นหน่ึงในหนา้ท่ี
หลกัของพนกังานดว้ย อย่างไรก็ตามในระยะยาว หากหอพกัมีการปรับต าแหน่งผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็น 
Smart Apartment ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรน าเอาระบบการรับฝากขอ้มูลอตัโนมติัมาใช ้
โดยระบบจะท าการแจง้เตือนผา่นระบบโทรศพัทป์ระจ าห้องพกัโดยอตัโนมติั เม่ือมีผูฝ้ากขอ้ความถึง 
หรือมีจดหมาย พสัดุต่างๆ ฝากไวท่ี้เจา้หนา้ท่ีหอพกั 

เน่ืองจากในปัจจุบนัทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ มีระบบการก าจดัขยะ โดยใช้ดุพินิจ 
ของพนกังานท าความสะอาดหรือแม่บา้นประจ าหอพกั หากมีปริมาณมากจะมีการน าไปทิ้งท่ีถงัขยะ
เทศบาลหรือถงัขยะสาธารณะ ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่สม ่าเสมอของการน าไปทิ้ง จึงอาจจะเป็นผลให้
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ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ดงันั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรก าหนดตาราง
ประจ าของการน าขยะไปทิ้ง เช่น ทุกเชา้เวลา 9.00 น. เป็นตน้ เพื่อลดประมาณการสะสมขยะในแต่ละ
วนัของหอพกัดว้ย  

นอกจากนั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจดัท าใบ Check list ของอุปกรณ์ภายใน
หอ้งพกั เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ กบัทางลูกคา้ ทั้งก่อนและหลงัการเขา้พกั โดย
หากอุปกรณ์ใดมีการช ารุดอยูแ่ลว้แต่ยงัอยูใ่นสภาพท่ีลูกคา้รับได ้ควรมีการถ่ายรูปบริเวณส่วนช ารุด
นั้นๆให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลงัดว้ย ส่วนการคิดค่าบริการค่าน ้ า และค่าไฟฟ้า ทางเค.ที. 
เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรพาลูกค้าเป็นดูมิเตอร์ ก่อนเช่าห้องพกัทุกคร้ัง และควรมีการช้ีแจงถึง
วธีิการคิดค านวณค่าน ้า และค่าไฟฟ้าของทางกิจการใหช้ดัเจน ดว้ย 

 ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการอ านวยความสะดวกในการจองห้องพกั โดยการ
ปรับปรุงและพฒันาด้วยการลดขั้นตอนการจองห้องพกั เช่น เปิดให้มีการจองห้องพกัผ่านระบบ
โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ควรให้ความส าคญัความสะดวก รวดเร็วในการท าสัญญา ควรมีการ
ปรับปรุงและพฒันาดว้ยการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท าสัญญาเช่าให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดย
จดัให้มีการอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้ช่าด้วยการจดัเตรียมเคร่ืองถ่ายเอกสารเพื่อบริการส าเนา
เอกสารส าคญัต่างๆ ให้กบัผูเ้ช่า และในขั้นตอนการลงนามในสัญญาเช่าซ่ึงเดิมเป็นการลงนามโดย
เจา้ของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ตอ้งใชเ้วลานานในการรอเจา้ของหอพกั ดงันั้นเพื่อเป็นการ
ลดระยะเวลาในการท าสัญญาดังกล่าว ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการมอบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีประจ าส านกังานเป็นผูแ้ทนในการลงนามในสัญญาเช่าแทน  

ในส่วนขั้นตอนการแจง้บริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพกั ควรมีการปรับปรุงและ
พฒันา โดยการจดัให้มีการระบบแจง้ซ่อม และมีการบนัทึกขอ้มูลเพื่อลงทะเบียนการแจง้ซ่อม พร้อม
ทั้งมีการก าหนดความส าคญั ความเร่งด่วนในการแกไ้ขอุปกรณ์แต่ละชนิดดว้ย อีกทั้งควรมีการก าหนด
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงให้แลว้เสร็จภายใน 7 วนั หลงัจากไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า และส าหรับอุปกรณ์
ทัว่ไป เช่น ระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดิน และอุปกรณ์ภายในหอ้งพกั แลว้เสร็จภายใน 1 - 3 วนั หลงัจาก
ไดรั้บแจง้จากผูเ้ช่า ดว้ย นอกจากนั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงระบบการป้องกนั
อคัคีภยั/ทางออกฉุกเฉินของหอพกั ใหมี้สัญญาณไฟแจง้อยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเร่งปรับปรุงความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของ

หอพกั สวา่งเพียงพอ โดยท าการติดหลอดไฟเพิ่มเติม ทั้งบริเวณทางเขา้ – ออกของหอพกั อีกทั้ง ทาง
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เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรประสานงานกบัเทศบาล ต าบลสุเทพ ให้มาซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า 
ในซอยของหอพกัเค.ที. เพลส เน่ืองจากปัจจุบนัมีบางส่วนท่ีช ารุด และยงัมีความสวา่งไม่เพียงพอ การ
ปรับปรุงน้ียงัเป็นการค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีหอพกัด้วย  และทางเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรปรับสภาพแวดลอ้มภายนอกหอพกั เช่น บริเวณสวน ลานจอดรถ ใหมี้ความสะอาด และ
สวยงามยิง่ข้ึน อาทิเช่น จดัให้มีสวนยอ่มไวน้ัง่พกัผอ่น  นอกจากนั้น ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรจดัท าเคร่ืองแบบของพนกังานใหเ้ป็นมาตรฐานมีความเรียบร้อยและสวยงาม รวมถึง โลโก ้(Logo) 
ของเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ใหจ้ดจ าไดง่้าย ดว้ย  

จากผลการศึกษา เม่ือจ าแนกตาม เพศ พบวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจในดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เพียงระดบัปานกลาง โดยเฉพาะปัจจยัยอ่ยเร่ือง ความสวา่งของ
ไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพกั สวา่งเพียงพอ สภาพอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ภายในหอพกัอยูใ่นสภาพท่ีดี 
และสีภายในหอ้งพกั มีความสวยงาม ดูสบายตา ดงันั้น หากทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม ่ตอ้งการ
เนน้ลูกคา้ในกลุ่มเพศหญิงมากยิง่ข้ึน ควรปรับปรุงปัจจยัยอ่ยในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเร่งด่วนอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร  
เน่ืองจากในปัจจุบนัทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่มีการบริหารแบบครอบครัว จึงไม่ไดมี้

กฎระเบียบในการท างานมากนกั อาศยัการบอกกล่าวดว้ยวาจา ไม่มีเอกสารก ากบัอยา่งชดัเจน ดงันั้น 
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจดัใหมี้พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ โดยการก าหนดตาราง
เวรการท างานให้ชดัเจน เช่น มีตารางเวรการท างานของแม่บา้น พนักงานรักษาความปลอดภยั และ
ระบุว่าช่ือพนักงานรายใดท างานกะใดบ้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อพฒันาประสิทธิภาพบริหาร
หอพักให้ดียิ่งข้ึน ทางเค.ที. เพลส จังหวดัเชียงใหม่ควรพิจารณาน าระบบไอทีมาช่วยทดแทน
แรงงานคนในงานประจ ามากข้ึน เช่น การตรวจสอบระยะเวลาสัญญาเช่าของลูกคา้ การตรวจสอบ
มิเตอร์น ้ า-ไฟ ควรน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้บนัทึกข้อมูล เพื่อช่วยตรวจสอบขอ้มูลการใช้แก่ลูกคา้ 
ซ่ึงการน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยพฒันาองค์กร จะช่วยเสริมให้การท างานของพนกังานมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง มากยิง่ข้ึนดว้ย 

ทางเค.ที . เพลส จังหวัดเชียงใหม่  ควรให้ความส าคัญตั้ งแต่การคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
คุณลกัษณะอนัเหมาะสม และอบรมปลูกฝังเร่ืองหัวใจของการบริการ ความนอบน้อม ความสุภาพ 
ให้กบัพนกังาน รวมถึงการอบรมทกัษะเฉพาะให้กบัพนกังานในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เช่น 
เม่ือน ้ าร่ัว ไฟดับ ควรแก้ไขอย่างไร เป็นต้น โดยจดัท าเป็นพิมพ์เขียวการให้บริการ หรือ Service 
Blueprint เพื่อให้พนกังานสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งดว้ย อยา่งไรก็ตาม พนกังานควร
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จดจ าช่ือ และความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้แต่ละรายได ้เพื่อสร้างความประทบัใจในการให้บริการ 
และสร้างความรู้สึกอุ่นใจใหก้บัลูกคา้ อีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  

 เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ควรจดัให้มีบริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออกก าลงักาย ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ เน่ืองจากในปัจจุบนัทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ มีเคร่ืองออกก าลงักาย
เพียง 3 เคร่ือง ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการในปัจจุบนั จึงเป็นเหตุให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจใน
ประเด็นน้ี ดงันั้น เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเพิ่มเคร่ืองออกก าลงักายส าหรับนกัศึกษามากข้ึน 
เช่น ลู่วิง่ไฟฟ้า อุปกรณ์ยกน ้ าหนกั เป็นตน้ เพื่อให้พอเพียงกบัปริมาณของลูกคา้ท่ีมีในปัจจุบนั และใน
อนาคตหากมีลูกคา้เพิ่มมากข้ึน  
 ปัจจุบนัทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ อนุญาตให้น าสัตวเ์ล้ียงเฉพาะแมวมาเล้ียง และไม่มี
นโยบายท่ีจะเพิ่มชนิดของสัตวเ์ล้ียงให้มากข้ึนกว่าน้ี ดงันั้นทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรท า
ความเข้าใจกับลูกค้าตั้ งแต่ต้น และระบุในสัญญาเช่าให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจท่ี
ผิดพลาด ส าหรับอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายนั้น ควรไดรั้บการทดสอบสัญญาณวา่มีความครอบคลุมทัว่
ทุกพื้นท่ี หรือทุกชั้นหรือไม่ โดยเฉพาะส่วนห้องท่ีอยูห่่างออกไปจากตวักระจายสัญญาณ (Router) เค.
ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะพิจารณาติดตั้งตวักระจายสัญญาณในต าแหน่งจุดอบัสัญญาณของแต่
ละชั้นดว้ย อยา่งไรก็ตามยงัมีลูกคา้จ านวนหน่ึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อ จ านวนหอ้งพกั
ท่ีเค.ที. เพลส มีไวใ้หบ้ริการ อาจจะเกิดจากคนในห้องพกัเดิมท่ีอยูร่วมกนั ตอ้งการแยกออกไปอยูห่้อง
เด่ียวเอง แต่ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ อาจไม่มีห้องในรูปแบบท่ีทางลูกคา้ตอ้งการเพิ่ม ดงันั้น 
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าวลงช่ือเพื่อจองสิทธ์ิเช่าห้องพกัไว ้และ
ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการน าเสนอห้องพกั ท่ียงัว่างอยู่แต่อาจจะมีราคาสูงกว่า ให้
ลูกคา้แทน โดยอาจจะเสนอโปรโมชัน่ราคาพิเศษในช่วง 1 – 2 เดือน ก่อนลูกคา้จะยา้ยเขา้ห้องพกัใน
ขนาดหรือรูปแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ และเค.ที. เพลส ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั ให้
มีความครบครัน เช่น ตูเ้ยน็ ทีวี ตูเ้ส้ือผา้ โต๊ะท างาน เกา้อ้ีท างาน โซฟา ถงัขยะ เป็นตน้ รวมถึง เคเบิล
ทีว ีในช่องท่ีทางกลุ่มนกัศึกษาสนใจเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเน้นย  ้าถึงจุดเด่นด้านท าเลท่ีตั้ งเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ วา่อยู่ติดกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความสะดวกในการเดินทางสูง หรือไป-มาไดส้ะดวก 
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อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเหมาะต่อการพกัของ
นกัศึกษา อย่างไรก็ตาม ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงในบางประเด็นเพื่อให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อาทิเช่น ควรปรับปรุงเวบ็ไซด ์(Web Site) โดย ทางเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรเพิ่มรายละเอียดของห้องพกัแต่ละแบบของกิจการให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน เช่น ห้องพกั
แบบมีเฟอร์นิเจอร์ ลูกคา้จะไดรั้บส่ิงอ านวยสะดวกในห้องพกัอะไรบา้ง และ ทางเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ อาจจะพิจารณาสมคัรบริการ Google Adwords ซ่ึงช่วยใหลู้กคา้สามารถหา Website ของทาง
เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ไดง่้ายยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 ทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้ลูกคา้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแผน่พบัแนะน า
เก่ียวกบัเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่  เช่น ราคาค่าเช่า รูปห้องพกั แผนท่ี เป็นตน้ ยิ่งไปกว่านั้น เวบ็
ไซดท่ี์ทางทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ จะปรับปรุงนั้น ควรใหลู้กคา้สามารถฝากขอ้ความผา่นทาง
เว็บไซด์ โดยไม่ต้องให้ลูกค้าส่งอีเมล์ หรือ โทรศพัท์ติดต่อโดยตรงมายงัทางเค.ที. เพลส จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึนอีกดว้ย และควรจดัท า Facebook ของกิจการ
อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารกับทางลูกค้าท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนด้วย 
นอกจากนั้นทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรผกูโยงแผนท่ีของหอพกั กบั Google Map เพื่อความ
สะดวกในการคน้หาและการเขา้ถึงของลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นการโฆษณา เค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทางออ้ม ผา่นทางส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

และทางเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ ควรออกบตัรจอดรถประจ าหอพกัให้กับลูกคา้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดกรณี ผูท่ี้ไม่ไดพ้กัท่ีเค.ที. เพลส จงัหวดัเชียงใหม่ มาจอดท่ีหอพกั และควรแจง้ใหลู้กคา้ทราบ
วา่ ทางหอพกัไดจ้ดัท่ีจอดรถไวส้ าหรับผูท่ี้มาเช่าหอพกั 1 ห้องต่อ 1 คนั เท่านั้น และทางเค.ที. เพลส 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรย  ้ากับพนักงานรักษาความปลอดภัยของทางหอพกั ให้จดัท่ีจอดรถให้เป็น
ระเบียบ หากมีการจอดซอ้นคนั ใหป้ลดเกียร์วา่งทุกคร้ัง อีกดว้ย  
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