
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอง

ชุดของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหมผลการศึกษาแบง

ออกเปน 4 สวนดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชา

หองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน สถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานการสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

  สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีพบจากการใชบริการเชาหองชุดของชาวยุโรป

และอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม 

  สวนท่ี 4 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชา

หองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม

ภูมิลําเนาและรายไดเฉล่ียตอเดือน 

  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 145 38.2 

ชาย 235 61.8 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 61.8 เปน 

เพศหญิง รอยละ 38.2 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 21 ป 0 0.0 

21 - 30 ป 11 2.9 

31 - 40 ป 48 12.6 

41 - 50 ป 142 37.4 

มากกวา 51 ป ขึ้นไป 179 47.1 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 51 ปขึ้นไป มากท่ีสุด รอยละ 47.1 

รองลงมาคืออายุ 41-50 ป รอยละ 37.4 และชวง อายุ 31-40 ป รอยละ 12.6 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 50 13.2 

สมรส 245 64.4 

หมาย 85 22.4 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 64.4 

รองลงมาคือ สถานภาพหมาย รอยละ 22.4 และสถานภาพโสด รอยละ 13.2 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษาสูงสุด  

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 6 1.6 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 32 8.4 

ปวส.หรืออนุปริญญา 42 11.1 

ปริญญาตรี 217 57.1 

สูงกวาปริญญาตร ี 83 21.8 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสูดระดับปริญญา

ตรี รอยละ 57.1 รองลงมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 21.8 และระดับปวส.หรืออนุปริญญา 

รอยละ 11.1 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 17 4.5 

ขาราชการ 92 24.2 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 37 9.7 

พนักงานบริษัทเอกชน 60 15.8 

ธุรกิจสวนตัว 174 45.8 

พอบาน/แมบาน 0 0.0 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด รอยละ 

45.8 รองลงมาทําอาชีพเปนขาราชการ รอยละ 24.2 และพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 15.8  
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 25,000 บาท 35 9.2 

25,000 - 50,000 บาท 51 13.4 

50,001 - 75,000 บาท 145 38.2 

75,001 - 100,000 บาท 63 16.6 

100,001 - 125,000 บาท 44 11.6 

125,000 บาทขึนไป 42 11.0 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 - 75,000 บาท 

มากท่ีสุด รอยละ 38.2 รองลงมาคือ 25,000 - 50,000 บาท รอยละ 13.4 125,000 บาทขึ้นไปรอยละ 

11.0 

  

ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา  

ภูมิลําเนาอยูในทวีป จํานวน รอยละ 
อเมริกัน 182 47.9 

ยุโรป 198 52.1 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปมากท่ีสุด รอย

ละ 52.1 และทวีปอเมริกัน รอยละ 47.9 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคท่ีเดินทาง

มาท่ีจังหวัดเชียงใหม 

 

วัตถุประสงคํ่ที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน รอยละ 
เพ่ือการทองเท่ียว 51 13.5 

เพ่ือการทํางาน 35 9.2 

เพ่ือการพํานักระยะยาว 254 66.8 

เพ่ือการศึกษา 34 8.9 

อ่ืนๆ 6 1.6 

รวม 380 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆไดแก มาเท่ียวและเยี่ยมเพือ่น (3คน) เย่ียมญาติท่ีปวย (2คน) มาหาคูครอง (1คน) 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมา

ท่ีจังหวัดเชียงใหม มากท่ีสุดคือ เพ่ือการพํานักระยะยาว รอยละ 66.8 รองลงมาคือ เพ่ือการทองเท่ียว 

รอยละ 13.5 และเพ่ือการทํางาน รอยละ 9.2 

 

ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเคยมาอาศัย

ท่ีจังหวัดเชียงใหม  

จํานวนคร้ังที่เคยมาอาศัยที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน รอยละ 
1 – 3 ครั้ง 57 15.0 

4 – 6 ครั้ง 64 16.8 

มากกวา 6 ครั้ง 259 68.2 

รวม 380 100.0 
 

  ตารางท่ี 4.9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนครั้งท่ีเคยมาอาศัยท่ี

จังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด คือ มากกวา 6 ครั้ง รอยละ 68.2 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง รอยละ 16.8 และ 

1-3 ครั้ง รอยละ 15.0 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเดือนท่ีพักอาศัยอยูใน

จังหวัดเชียงใหม 

 
เดือนที่พักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม จํานวน รอยละ 

มกราคม 144 37.9 

กุมภาพันธ 143 37.6 

มีนาคม  122 32.1 

เมษายน 157 41.3 

พฤษภาคม 109 28.7 

มิถุนายน 86 22.6 

กรกฎาคม 49 12.9 

สิงหาคม 64 16.8 

กันยายน 98 25.8 

ตุลาคม 133 35.0 

พฤศจิกายน 162 42.6 

ธันวาคม 165 43.4 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

 

  จากตารางท่ี 4.10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูในจังหวัด

เชียงใหมมากท่ีสุด ในเดือนธันวาคม รอยละ 43.4 รองลงมาคือ เดือนพฤศจิกายน รอยละ 42.6 เดือน

เมษายน รอยละ 41.3  
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาในการเชา

หองชุดตอครั้ง 

 

ระยะเวลาในการเชาหองชุดตอคร้ัง จํานวน รอยละ 
1 เดือน  10 2.6 

ระยะเวลา 2 – 3 เดือน 31 8.2 

ระยะเวลา 4 –5  เดือน  72 18.9 

มากกวา 6 เดือน 267 70.3 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการเชาหองชุด

ตอครั้งมากท่ีสุด คือ มากกวา 6 เดือน รอยละ 70.3 รองลงมาคือ ระยะเวลา 4 –5 เดือน รอยละ 18.9 

และระยะเวลา 2 – 3 เดือน 6 เดือน รอยละ 8.2 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการกลับมา

เชาหองชุดในจังหวัดเชียงใหมอีกครั้ง 

 

ความตองการกลับมาเชาหองชุดในจังหวัดเชียงใหมอีกคร้ัง จํานวน รอยละ 
กลับมาอีก  254 66.8 

ไมกลับมาอีก 126 33.2 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการกลับมาเชาหอง

ชุดในจังหวัดเชียงใหมอีก รอยละ 66.8 รองลงมาคือ ไมกลับมาอีก รอยละ 33.2 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงราคาคาเชาหองชุด

ท่ีใชบริการอยู 

 

ชวงราคาคาเชาหองชุด จํานวน รอยละ 
นอยกวาเทากับ 5,000 บาท  52 13.7 

ราคา 5,001 – 10,000 บาท 87 22.9 

ราคา 10,001 – 15,000 บาท 116 30.5 

ราคา 15,001 – 20,000 บาท 76 20.0 

มากกวา 20,000 บาท 49 12.9 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหองชุดท่ีใชบริการอยูในชวง

ราคา 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 30.5 รองลงมาคือ ชวงราคา 5,001 – 10,000 บาท รอย

ละ 22.9 และชวงราคา 15,001 – 20,000 บาท รอยละ 20.0  

 

ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดหองชุดท่ีทานใช

บริการอยู 

 

ขนาดหองชุด จํานวน รอยละ 
นอยกวาเทากับ 50 ตารางเมตร   130 34.2 

ระหวาง 51 – 100 ตารางเมตร 101 26.6 

ระหวาง 101 – 150 ตารางเมตร  65 17.1 

ระหวาง 151 – 200 ตารางเมตร 50 13.2 

มากกวา 201 ตารางเมตร 34 8.9 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหองชุดท่ีใชบริการอยูใน

ขนาดนอยกวาหรือเทากับ 50 ตารางเมตร รอยละ 34.2 รองลงมาคือขนาดระหวาง 51 – 100 ตาราง

เมตร รอยละ 26.6 และขนาดระหวาง 101 – 150 ตารางเมตร รอยละ 17.1 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยานท่ีพักอาศัย 

 

ยานที่พักอาศัย จํานวน รอยละ 
ถนนชางคลาน  109 28.7 

ถนนหวยแกว 177 46.6 

ถนนนิมมานเหมินทร  89 23.4 

อ่ืนๆ  5 1.3 

รวม 380 100.0 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆไดแก ถนนคลองชลประทาน (3 คน) ถนนนวรัฐ (2 คน) 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมียานท่ีพักอาศัยบนถนนหวย

แกว รอยละ 46.6 รองลงมาคือ ถนนชางคลาน รอยละ 28.7 และถนนนิมมานเหมินทร รอยละ 23.4 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูตัดสินใจ 

 

ผูตัดสินใจ จํานวน รอยละ 
ทานเปนผูตัดสินใจเอง  264 69.5 

ผูรวมเดินทาง 76 20.0 

บริษัท/ท่ีทํางานเปนผูจัดหาให   8 2.1 

บริษัทการทองเท่ียวเปนผูจัดหาให 0 0.0 

ญาติ/เพ่ือนเปนผูจัดเตรียมให 32 8.4 

รวม 380 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผูตัดสินใจในการเลือกเชา

หองชุด โดยเปนผูตัดสินใจเอง รอยละ 69.5 รองลงมาผูรวมทางเปนผูตัดสินใจ รอยละ 20.0 และ 

ญาติ/เพ่ือนเปนผูจัดเตรียมให รอยละ 8.4 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีไดรับ 

 

แหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
ตัวแทน (Agent)  229 60.3 

อินเตอรเน็ต 97 25.5 

ใบปลิวโฆษณา/แผนพับ 44 11.6 

นิตยสาร   101 26.6 

หนังสือนําเท่ียว 76 20.0 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 0 0.0 

บริษัททองเท่ียว 9 2.4 

อ่ืนๆ 31 8.2 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

 อ่ืนๆไดแก ญาติแนะนํา (12คน) เพื่อนแนะนํา (10 คน) หาเอง (8 คน) ปายโฆษณา (1คน)  

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับหองชุด

จาก ตัวแทน (Agent) มากท่ีสุด รอยละ 60.3 รองลงมาคือ นิตยสาร รอยละ 26.6 และ อินเตอรเน็ต 

รอยละ 25.5 
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สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาว
ยุโรปและอเมริกันที่พักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดาน สถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการ
สรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ 

 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับท่ีมีผล 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ลําดับ 

ที่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1.1 ความสะอาดของหองพัก 
41 307 17 9 6 3.97 

6 
(10.79) (80.79) (4.47) (2.37) (1.58) (มาก) 

1.2 หองพักตกแตงสวยงาม

เปนระเบียบ เรียบรอย 

31 306 17 10 16 3.86 
16 

(8.16) (80.53) (4.47) (2.63) (4.21) (มาก) 

1.3 ขนาดของหองพัก 

37 58 185 60 40 2.98 

17 
(9.74) (15.26) (48.68) (15.79) (10.53) 

(ปาน

กลาง) 

1.4 หองพักมีไฟฟาและแสง

สวางเพียงพอ 

289 42 32 10 7 4.57 

5 
(76.05) (11.05) (8.42) (2.63) (1.84) 

(มาก

ท่ีสุด) 

1.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีวี 

ตูเสื้อผา โตะทํางาน เกาอี้

ทํางาน โซฟา ถังขยะ 

319 34 13 8 6 4.72 

1 
(83.95) (8.95) (3.42) (2.11) (1.58) 

(มาก

ท่ีสุด) 

1.6 ขนาดของเตียงนอน

เหมาะสม 

37 302 20 10 11 3.91 
14 

(9.74) (79.47) (5.26) (2.63) (2.89) (มาก) 

1.7 มีเครื่องสุขภัณฑครบถวน 

และอยูในสภาพดี 

35 308 15 11 11 3.91 
12 

(9.21) (81.05) (3.95) (2.89) (2.89) (มาก) 

1.8 ขนาดของหองนํ้า

เหมาะสม 

35 307 19 11 8 3.92 
11 

(9.21) (80.79) (5.00) (2.89) (2.11) (มาก) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนรอยละคาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ (ตอ) 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับที่มีผล 
คาเฉล่ีย 

(แปลผล) 
ลําดับ

ที่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1.9 ความสบายของท่ีนอน ไม

แข็งหรือนุม เกินไป 

32 311 25 5 7 3.94 8 

(8.42) (81.84) (6.58) (1.32) (1.84) (มาก) 
1.10 มีเครื่องทํานํ้าอุนในหอง

อาบนํ้า 

297 39 24 11 9 4.59 
4 

(78.16) (10.26) (6.32) (2.89) (2.37) (มากท่ีสุด) 

1.11 การทํางานของ

เครื่องปรับอากาศในหองพัก 

เสียงไมรบกวน อุณหภูมิ

เหมาะสม 

31 315 17 8 9 3.92 

10 
(8.16) (82.89) (4.47) (2.11) (2.37) (มาก) 

1.12 มีอินเทอรเน็ตระบบ 

WIFI 

315 40 9 7 9 4.70 
2 

(82.89) (10.53) (2.37) (1.84) (2.37) (มากท่ีสุด) 

1.13 มีเคเบ้ิลทีวี 
307 38 17 6 12 4.64 

3 
(80.79) (10.00) (4.47) (1.58) (3.16) (มากท่ีสุด) 

1.14 มีทีว ีนิตยสาร 

หนังสือพิมพ ไวบริการใน 

หองพัก 

34 48 201 62 35 2.96 

18 
(8.95) (12.63) (52.89) (16.32) (9.21) (ปานกลาง) 

1.15 มีบริการ fitness 
38 304 13 12 13 3.90 

15 
(10.00) (80.00) (3.42) (3.16) (3.42) (มาก) 

1.16 มีบริการสระวายน้ํา 
37 311 16 3 13 3.94 

8 
(9.74) (81.84) (4.21) (0.79) (3.42) (มาก) 

1.17 มีบริการรานอาหาร หรือ 

Minimart 

39 302 17 9 13 3.91 
12 

(10.26) (79.47) (4.47) (2.37) (3.42) (มาก) 

1.18 มีบริการทําความสะอาด 
35 317 13 8 7 3.96 

7 
(9.21) (83.42) (3.42) (2.11) (1.84) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 
4.02  

(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ 

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดตามลําดับ 

คือ การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน 

โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.72) รองลงมาคือ มีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI (คาเฉล่ีย 4.70) และการมี

เคเบ้ิลทีว ี(คาเฉล่ีย 4.64)  

 

ตารางที่ 4.19 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานราคา 

 

ปจจัยดานราคา  

ระดับที่มีผล     
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) ที่  
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ     

2.1 อัตราคาหองพัก ไมเกิน

เดือนละ 10,000 บาท  

34 60 182 55 49 2.93 
3 

(8.95) (15.79) (47.89) (14.47) (12.89) (ปานกลาง) 

2.2 อัตราคาบริการทําความ

สะอาด ไมเกินครั้งละ150 

บาท 

10 12 74 244 40 2.23 

7 
(2.63) (3.16) (19.47) (64.21) (10.53) (นอย) 

2.3 อัตราคาบริการโทรศัพท

ภายในตามอัตราท่ัวๆไป 

13 11 79 231 46 2.25 
6 

(3.42) (2.89) (20.79) (60.79) (12.11) (นอย) 

2.4 อัตราคาบริการ Internet 

ไมเกินเดือนละ 600 บาท 

15 8 77 237 43 2.25 
5 

(3.95) (2.11) (20.26) (62.37) (11.32) (นอย) 

2.5 อัตราคาบริการ Cable TV 

ไมเกินเดือนละ 500 บาท 

10 8 85 244 33 2.26 
4 

(2.63) (2.11) (22.37) (64.21) (8.68) (นอย) 

2.6 อัตราคาสวนกลางของ

หองชุดไมเกินเดือนละ 700

บาท 

33 303 16 14 14 3.86 

1 
(8.68) (79.74) (4.21) (3.68) (3.68) (มาก) 

2.7 รูปแบบการชําระเงิน

สามารถเลือกไดวาจะชําระ

เงินสดหรือบัตรเครดิต 

47 53 179 70 31 3.04 

2 
(12.37) (13.95) (47.11) (18.42) (8.16) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
2.69 

  
(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.19 พบวาปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.69) โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การท่ีอัตราคา

สวนกลางของหองชุดไมเกินเดอืนละ 700 บาท มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.86) รองลงมา

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง คือ รูปแบบการชําระเงินท่ีสามารถเลือกไดวาจะชําระเงินสดหรือ

บัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 3.04) และการมีอัตราคาหองพักไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (คาเฉล่ีย 2.93) 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานสถานท่ี 
 

ปจจัยดานสถานที่ 

ระดับที่มีผล   
ลําดับ

ที่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ   

3.1 ท่ีต้ังสะดวกในการ

เดินทางมาพัก  

314 38 14 9 5 4.70 
1 

(82.63) (10.00) (3.68) (2.37) (1.32) (มากท่ีสุด) 

3.2 ใกลแหลงชุมชน  304 38 16 8 14 4.61 
4 

(80.00) (10.00) (4.21) (2.11) (3.68) (มากท่ีสุด) 

3.3 ใกลแหลงจับจายซื้อของ   75 265 21 15 4 4.03 
8 

(19.74) (69.74) (5.53) (3.95) (1.05) (มาก) 

3.4 ใกลสถานท่ีทองเท่ียวตาง 

ๆ  

77 268 15 7 13 4.02 
9 

(20.26) (70.53) (3.95) (1.84) (3.42) (มาก) 

3.5 ใกลแหลงบันเทิง 76 271 15 9 9 4.04 
7 

(20.00) (71.32) (3.95) (2.37) (2.37) (มาก) 

3.6 ใกลสถานีขนสง สถานี

รถไฟ สนามบิน  

64 271 21 11 13 3.95 
10 

(16.84) (71.32) (5.53) (2.89) (3.42) (มาก) 

3.7 มีท่ีจอดรถกวางขวาง และ

เพียงพอ  

64 272 20 9 15 3.95 
11 

(16.84) (71.58) (5.26) (2.37) (3.95) (มาก) 

3.8 สะดวกในการติดตอทาง

โทรศัพท และแฟกซ  

91 258 13 10 8 4.09 
5 

(23.95) (67.89) (3.42) (2.63) (2.11) (มาก) 

3.9 สะดวกในการติดตอทาง

เว็บไซต/อีเมล  

299 48 20 5 8 4.64 
2 

(78.68) (12.63) (5.26) (1.32) (2.11) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานสถานท่ี (ตอ) 
 

ปจจัยดานสถานที่ 

ระดับที่มีผล   
ลําดับ

ที่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ   

3.10 เปดใหบริการตลอด 24 

ช่ัวโมง  

76 273 16 9 6 4.06 
6 

(20.00) (71.84) (4.21) (2.37) (1.58) (มาก) 

3.11 มีพนักงานดูแลอํานวย

ความสะดวกในการ จอดรถ  

43 52 194 49 42 3.01 
12 

(11.32) (13.68) (51.05) (12.89) (11.05) (ปานกลาง) 

3.12 สถานท่ีมีความปลอดภัย 302 38 18 14 8 4.61 
3 

(79.47) (10.00) (4.74) (3.68) (2.11) (มากท่ีสุด) 

คาเฉล่ียรวม 
4.14 

  
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวาปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญ

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.14) โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ท่ีตั้งท่ีสะดวก

ในการเดินทางมาพัก (คาเฉล่ีย 4.70) รองลงมาคือ ความสะดวกในการติดตอทางเว็บไซต/อีเมล 

(คาเฉล่ีย 4.64) และการท่ีสถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.61) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

ระดับที่มีผล  

ลําดับ
ที่ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด คาเฉล่ีย 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) 
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ  

4.1 การโฆษณาทาง

หนังสือพิมพ 

39 55 178 63 45 2.95 
8 

(10.26) (14.47) (46.84) (16.58) (11.84) (ปานกลาง) 

4.2 การโฆษณาทางแผนพับ 

สิ่งพิมพ ปาย  

75 265 19 17 4 4.03 
2 

(19.74) (69.74) (5.00) (4.47) (1.05) (มาก) 

4.3 การโฆษณาทางเว็บไซต 299 48 14 9 10 4.62 
1 

(78.68) (12.63) (3.68) (2.37) (2.63) (มากท่ีสุด) 

4.4 การลดอัตราคาหองพัก

สําหรับแขกท่ีพักประจํา หรือ

กลับมาพักซ้ํา 

37 62 191 57 33 3.03 

6 

(9.74) (16.32) (50.26) (15.00) (8.68) (ปานกลาง) 

4.5 ไมคิดคาบริการเพิ่มใน

กรณีคืนหองชา  

10 7 75 242 46 2.19 
9 

(2.63) (1.84) (19.74) (63.68) (12.11) (นอย) 

4.6 พนักงานแนะนําการ

ใหบริการดานตางๆของแตละ

อาคารชุด (เชน บริการติดตอ

อินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีวี เปน

ตน) 

79 258 24 8 11 3.96 

5 
(20.79) (67.89) (6.32) (2.11) (2.89) (มาก) 

4.7 แผนพับ สิ่งพิมพ แนะนํา

สถานท่ี ทองเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม แจกฟรี 

35 52 189 67 37 2.95 

7 

(9.21) (13.68) (49.74) (17.63) (9.74) (ปานกลาง) 

4.8 สามารถโทรศัพทเพื่อ

ติดตอสอบถาม เก่ียวกับ

บริการได 

72 268 21 11 8 4.01 

3 

(18.95) (70.53) (5.53) (2.89) (2.11) (มาก) 

4.9 มี website ของอาคารหอง

ชุด 

71 264 20 9 16 3.96 
4 

(18.68) (69.47) (5.26) (2.37) (4.21) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 
3.52 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.21 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.52) โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ 

การโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉล่ีย 4.62) รองลงมา คาเฉล่ียอยูในระดับมาก คือ การโฆษณาทางแผน

พับ ส่ิงพิมพ ปาย (คาเฉล่ีย 4.03) และ สามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอสอบถาม เกี่ยวกับบริการได 

(คาเฉล่ีย 4.01) 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานบุคลากร 

 

ปจจัยดานบุคลากร  

ระดับที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ
ที่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ     

5.1 พนักงานตอนรับมีจํานวน

เพียงพอในการ ใหบริการ  

313 31 16 7 13 4.64 
4 

(82.37) (8.16) (4.21) (1.84) (3.42) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนักงานตอนรับมีความรู 

ความสามารถใน การ

ใหบริการ  

308 41 14 6 11 4.66 
2 

(81.05) (10.79) (3.68) (1.58) (2.89) 
(มากท่ีสุด) 

5.3 พนักงานตอนรับสามารถ

ใหขอมูลแกลูกคาตางชาติ  

303 42 19 7 9 4.64 
5 

(79.74) (11.05) (5.00) (1.84) (2.37) (มากท่ีสุด) 

5.4 พนักงานตอนรับมีความ

กระตือรือรนท่ีจะ ใหบริการ  

312 39 14 10 5 4.69 
1 

(82.11) (10.26) (3.68) (2.63) (1.32) (มากท่ีสุด) 

5.5 พนักงานตอนรับมีความ

นอบนอม สุภาพ ยิ้มแยม 

แจมใส  

309 39 12 8 12 4.64 
3 

(81.32) (10.26) (3.16) (2.11) (3.16) 
(มากท่ีสุด) 

5.6 พนักงานตอนรับแตงกาย

สะอาด เรียบรอย เหมาะสม  

298 47 19 10 6 4.63 
6 

(78.42) (12.37) (5.00) (2.63) (1.58) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานบุคลากร (ตอ) 

 

ปจจัยดานบุคลากร  

ระดับที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ
ที่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ     

5.7 พนักงานตอนรับมีความ

รับผิดชอบตอสิ่งท่ี ไดรับปาก

กับลูกคาไว เชน โทรปลุก

ตอนเชา หรือจัดหารถ

โดยสารให เปนตน  

305 37 17 10 11 4.62 

8 
(80.26) (9.74) (4.47) (2.63) (2.89) (มากท่ีสุด) 

5.8 พนักงานตอนรับมีความ

เขาใจความตองการ ของ

ลูกคา  

304 40 19 7 10 4.63 

6 
(80.00) (10.53) (5.00) (1.84) (2.63) (มากท่ีสุด) 

5.9 พนักงานตอนรับพูดจา

สุภาพกับลูกคา  

69 281 18 5 7 4.05 
11 

(18.16) (73.95) (4.74) (1.32) (1.84) (มาก) 

5.10 พนักงานตอนรับ

ใหบริการลูกคาอยางเสมอ

ภาค  

79 269 19 5 8 4.07 

10 
(20.79) (70.79) (5.00) (1.32) (2.11) (มาก) 

5.11 มีพนักงานใหบริการ 24 

ช่ัวโมง  

83 262 12 14 9 4.04 
12 

(21.84) (68.95) (3.16) (3.68) (2.37) (มาก) 

5.12 พนักงานทําความสะอาด

มีกิริยามารยาทดี และแตงกาย

เหมาะสม  

72 267 20 10 11 4.00 

13 
(18.95) (70.26) (5.26) (2.63) (2.89) (มาก) 

5.13 พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยมีกิริยา มารยาทดี มี

ความต้ังใจและกระตือรือรน

ใน การใหบริการ  

89 264 15 8 4 4.12 

9 
(23.42) (69.47) (3.95) (2.11) (1.05) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 4.41 
  

(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวาปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.41) โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ พนักงาน

ตอนรับมีความกระตือรือรนท่ีจะ ใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.69) รองลงมาคือ พนักงานตอนรับมีความรู 

ความสามารถใน การใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.66) และพนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ ยิ้ม

แยม แจมใส (คาเฉล่ีย 4.64) 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานกระบวนการใหบริการ 

 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  

ระดับที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ
ที่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ     

6.1 สะดวกรวดเร็วในการ

ใหบริการดานการจอง

หองพัก  

273 68 17 12 10 4.53 

1 
(71.84) (17.89) (4.47) (3.16) (2.63) (มากท่ีสุด) 

6.2 ข้ันตอนการคืนหองพักไม

ลาชา  

83 249 18 14 16 3.97 
4 

(21.84) (65.53) (4.74) (3.68) (4.21) (มาก) 

6.3 ข้ันตอนการชําระเงินไม

ลาชา 

72 274 13 13 8 4.02 
3 

(18.95) (72.11) (3.42) (3.42) (2.11) (มาก) 

6.4 ข้ันตอนใหบริการท่ี

ถูกตอง เชน การคิดคาบริการ

ตางๆ มีการแยกมิเตอร (เชน 

คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท  คา

สวนกลาง เปนตน)  

270 72 14 13 11 4.52 

2 
(71.05) (18.95) (3.68) (3.42) (2.89) (มากท่ีสุด) 

คาเฉล่ียรวม 
4.26 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.23 พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.26) โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ 

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ ขั้นตอน

ใหบริการท่ีถูกตอง เชน การคิดคาบริการตางๆ มีการแยกมิเตอร (เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท     

คาสวนกลาง เปนตน) (คาเฉล่ีย 4.52) และการท่ีขั้นตอนการชําระเงินไมลาชา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย 4.02) 

 

ตารางที่ 4.24 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ระดับที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ
ที่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ     

7.1 ปายช่ือของท่ีพักมองเห็น

ไดชัดเจน  

71 246 29 18 16 3.89 
12 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

7.2 ภาพพจนและช่ือเสียงของ

หองชุด 

81 261 22 10 6 4.06 
6 

(21.32) (68.68) (5.79) (2.63) (1.58) (มาก) 

7.3 ความสะอาดของตึก และ

บริเวณสถานท่ีโดยรวม  (ตึก

ดูสะอาด สะดุดตา เปนตน) 

267 70 14 16 13 4.48 

3 
(70.26) (18.42) (3.68) (4.21) (3.42) (มาก) 

7.4 ความสวยงามของตึก 

และบริเวณสถานท่ีโดยรวม 

(สภาพแวดลอมของตึกดู

สะอาด ไมรก เปนตน) 

282 61 17 14 6 4.58 

1 
(74.21) (16.05) (4.47) (3.68) (1.58) (มากท่ีสุด) 

7.5 การตกแตงภายในหองชุด

ท่ีใหบริการ (ลักษณะการจัด

หองนอน การตกแตงหอง ท่ี

เปนเอกลักษณ)  

66 289 14 4 7 4.06 

5 
(17.37) (76.05) (3.68) (1.05) (1.84) (มาก) 

7.6 การถายเทอากาศภายใน

หองพัก  

76 264 23 10 7 4.03 
8 

(20.00) (69.47) (6.05) (2.63) (1.84) (มาก) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ ปจจัย

ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (ตอ) 

 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ระดับที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ
ที่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ     

7.7 ความมิดชิด/ปลอดภัย 

ของหองพัก  

64 270 24 9 13 3.96 
10 

(16.84) (71.05) (6.32) (2.37) (3.42) (มาก) 

7.8 ท่ีจอดรถมีความปลอดภัย 75 263 24 12 6 4.02 
9 

(19.74) (69.21) (6.32) (3.16) (1.58) (มาก) 

7.9 การจัดภูมิทัศนรอบ

บริเวณที่พัก  

70 279 15 8 8 4.04 
7 

(18.42) (73.42) (3.95) (2.11) (2.11) (มาก) 

7.10 ชุดแตงกายของพนักงาน

ท่ีเปนเอกลักษณ 

36 56 202 58 28 3.04 
14 

(9.47) (14.74) (53.16) (15.26) (7.37) (ปานกลาง) 

7.11 ความสะอาดของหองนํ้า

ท่ีใหบริการ เหมาะสม  

274 70 16 10 10 4.55 
2 

(72.11) (18.42) (4.21) (2.63) (2.63) (มากท่ีสุด) 

7.12 ระบบรักษาความ

ปลอดภัย 24 ช่ัวโมง  

76 275 18 6 5 4.08 
4 

(20.00) (72.37) (4.74) (1.58) (1.32) (มาก) 

7.13 ระบบกลองวงจรปด  63 265 24 18 10 3.93 
11 

(16.58) (69.74) (6.32) (4.74) (2.63) (มาก) 

7.14 ระบบกุญแจอิเลคโทร

นิก  

34 59 183 62 42 2.95 
15 

(8.95) (15.53) (48.16) (16.32) (11.05) (ปานกลาง) 

7.15 มีหองรับรองสวนกลาง

ไวบริการ 

44 57 193 48 38 3.06 
13 

(11.58) (15.00) (50.79) (12.63) (10.00) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 3.91 
  

(มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวาปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.91) โดยปจจัยยอยท่ีให

ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม (สภาพแวดลอมของตึก

ดูสะอาด ไมรก เปนตน) (คาเฉล่ีย 4.58) รองลงมาคือ ความสะอาดของหองน้ําท่ีใหบริการ    
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(คาเฉล่ีย 4.55) และความสะอาดของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม (ตึกดูสะอาด สะดุดตา เปน

ตน) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.48) 

 

ตารางที่ 4.25 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจ 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ คาเฉลี่ย ระดับที่มีผล ลําดับที ่
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.02 มาก 4 

ปจจัยดานราคา  2.69 ปานกลาง 7 

ปจจัยดานสถานท่ี 4.14 มาก 3 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  3.52 มาก 6 

ปจจัยดานบุคลากร  4.41 มาก 1 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  4.26 มาก 2 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  3.91 มาก 5 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชา

หองชุดของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย  ไดแก ปจจัยดานบุคคลกร (คาเฉล่ีย 4.41) 

รองลงมาไดแก ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.26) ปจจัยดานสถานท่ี (คาเฉล่ีย 4.14) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.02) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ีย 

3.91) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.52) และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผล

ตอการเลือกเชาหองชุดในระดับปานกลาง คือ ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 2.69) 
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สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะที่พบจากการใชบริการเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันที่พัก
อาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม 
ตารางที่ 4.26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ 

 

ปญหาดานผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
ระบบอินเทอรเน็ตใชงานไมได 102 26.84 

สัญญานเคเบ้ิลทีวีไมชัด 89 23.42 

แอรไมเย็น 82 21.58 

ท่ีนอนแข็งหรือนุมเกินไปนอนไมสบาย  35 9.21 

หองนํ้าแคบ 34 8.95 

นํ้าไมรอน หรือรอนเกินไป 28 7.37 

หองชุดมืดแสงสวางไมเพียงพอ 27 7.11 

หองชุดตบแตงไมด ี 20 5.26 

ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน เชน โตะ เกาอี้ทํางาน โซฟา 19 5.00 

เตียงนอนเล็กเกินไป 17 4.47 

หองชุดไมสะอาด 16 4.21 

หองชุดแคบอึดอัด 15 3.95 

ไมมีเครื่องสุขภัณฑครบถวน และอยูในสภาพชํารุด 14 3.68 

ไมมีบริการสระวายน้ํา หรือ สระวายน้ําชํารุด 14 3.68 

ไมมีบริการ fitness 13 3.42 

ไมมีทีว ีนิตยสาร หนังสือพิมพ ไวบริการใน หองพัก 9 2.37 

อาหารไมอรอย หรือ Minimart มีของไมครบ 4 1.05 

แมบานทําความสะอาดไมเรียบรอย 4 1.05 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ปญหาดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ระบบ

อินเตอรเน็ตใชงานไมได (รอยละ 26.84) รองลงมาคือ สัญญาณเคเบิลทีวีไมชัด (รอยละ 23.42) และ 

แอรไมเย็น (รอยละ 21.58)  



 36 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 

ปญหาดานราคา จํานวน รอยละ 
คิดคาสวนกลางของหองชุด แพงเกินไป 70 18.42 

คิดคาบริการคาเคเบิลทีวแีพงเกินไป 56 14.74 

คิดคาบริการอินเตอรเน็ตแพงเกินไป 32 8.42 

คิดคาบริการโทรศัพทภายใน แพงเกินไป 20 5.26 

ไมสามารถชําระคาบริการโดยใชบัตรเครดิตได 8 2.11 

คิดคาหองชุดแพงเกินไป 4 1.05 

คิดคาบริการทําความสะอาด แพงเกินไป 3 0.79 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ปญหาดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การคิดคา

สวนกลางของหองชุดท่ีแพงเกินไป (รอยละ 18.42) รองลงมาคือการคิดคาเคเบิลทีวีท่ีแพงเกินไป 

(รอยละ 14.74) และ การคิดคาบริการอินเตอรเน็ตท่ีแพงเกินไป (รอยละ 8.42)  

 

ตารางที่ 4.28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานสถานท่ี 

ปญหาดานสถานที ่ จํานวน รอยละ 
ไกลแหลงจับจายซ้ือของ 99 26.05 

ไมสามารถเขาไปดูขอมูลทางอินเตอรได 68 17.89 

ไกลสถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน 52 13.68 

การเดินทางมาพักไมสะดวก 34 8.95 

ไกลแหลงบันเทิงตางๆ 28 7.37 

ไกลแหลงชุมชน 20 5.26 

ไกลสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 16 4.21 

ไมสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท และแฟกซ 11 2.89 

บริเวณท่ีจอดรถไมเพียงพอ 8 2.11 

ไมมีพนักงานดูแลอํานวยความสะดวกในการจอดรถ 6 1.58 

ไมมีการใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 5 1.32 

สถานท่ีไมมีความปลอดภัย 2 0.53 
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หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ปญหาดานสถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ความ

ไกลจากแหลงจับจายซ้ือของ (รอยละ 26.05) รองลงมาคือ การไมสามารถเขาไปดูขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตได (รอยละ 17.89) และ ความไกลจากสถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน (รอยละ 

13.68)  

 

ตารางที่ 4.29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสงเสริม

การตลาด 

 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด จํานวน รอยละ 
ขาดการแนะนําการใหบริการดานตางๆของแตละอาคารชุด 

(เชน บริการติดตออินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีวี เปนตน) 
63 16.58 

ไมสามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอสอบถามเกี่ยวกับบริการได 59 15.53 

ไมมีการสงเสริมการขายเชนการลดราคาคาหองชุด 27 7.11 

ขาดการประชาสัมพันธ 8 2.11 

การโฆษณาผานส่ือตางๆมีนอย 5 1.32 

มีการคิดคาบริการเพ่ิมในกรณีคนืหองชา 5 1.32 

ไมมี website ของอาคารหองชุด 4 1.05 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา ปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมาก

ท่ีสุดคือ การขาดการแนะนําการใหบริการดานตางๆ ของแตละอาคารชุด เชน บริการติดตอ

อินเตอรเน็ต เคเบิลทีวี เปนตน (รอยละ 16.58) รองลงมาคือ การไมสามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอ

สอบถามเกี่ยวกับบริการได (รอยละ 15.53) และ การไมมีการสงเสริมการขาย เชนการลดราคาคา

หองชุด (รอยละ 7.11)  
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ตารางที่ 4.30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานบุคลากร 

 

ปญหาดานบุคลากร จํานวน รอยละ 
พนักงานตอนรับไมมีความรู และความสามารถในการใหบริการ 107 28.16 

พนักงานตอนรับไมสามารถใหขอมูลแกลูกคาตางชาต ิ 104 27.37 

พนักงานตอนรับไมมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ี ไดรับปากกับลูกคาไว 32 8.42 

พนักงานตอนรับไมมีความกระตือรือรนท่ีจะ ใหบริการ  30 7.89 

พนักงานตอนรับไมมีความนอบนอม ย้ิมแยม แจมใส ในการใหบริการ 30 7.89 

พนักงานตอนรับมีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ 29 7.63 

พนักงานตอนรับแตงกายไมสุภาพ 19 5.00 

พนักงานตอนรับไมมีความเขาใจความตองการของลูกคา 12 3.16 

พนักงานตอนรับใหบริการลูกคาไมเสมอภาค 12 3.16 

พนักงานตอนรับพูดจาไมสุภาพกับลูกคา 10 2.63 

ไมมีพนักงานบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 9 2.37 

พนักงานรักษาความปลอดภัยไมมีความต้ังใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 6 1.58 

พนักงานทําความสะอาด แตงกายไมเรียบรอย และ มีกิริยามารยาทไมเหมาะสม 1 0.26 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา ปญหาดานบุคลากรท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การท่ี

พนักงานตอนรับไมมีความรู และความสามารถในการใหบริการ (รอยละ 28.16) รองลงมาคือ การท่ี

พนักงานตอนรับไมสามารถใหขอมูลแกลูกคาตางชาติ (รอยละ 27.37) และ การท่ีพนักงานตอนรับ

ไมมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ีไดรับปากกับลูกคาไว (รอยละ 8.42)  
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ตารางที่ 4.31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานกระบวนการ

ใหบริการ 

 

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ จํานวน รอยละ 
ขั้นตอนการชําระเงินลาชา 57 15.00 

ขั้นตอนใหบริการท่ีผิดพลาด เชน การคิดคาบริการตาง  ๆ 38 10.00 

กระบวนการใหบริการลาชาในดานการจองหองพัก 12 3.16 

ขั้นตอนการคืนหองลาชา 4 1.05 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา ปญหาดานกระบวนการใหบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมาก

ท่ีสุดคือ ขั้นตอนการชําระเงินลาชา (รอยละ 15.00) รองลงมาคือ ขั้นตอนใหบริการท่ีผิดพลาด เชน

การคิดคาบริการตางๆ (รอยละ 10.00) และ กระบวนการใหบริการลาชาในดานการจองหองพัก 

(รอยละ 3.16)  

 

ตารางที่ 4.32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสราง

และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 

ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จํานวน รอยละ 
ไมมีความปลอดภัยทรัพยสินในหองพัก 82 21.58 

บริเวณสถานท่ีโดยรวมไมสะอาด 59 15.53 

ขาดระบบรักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง 38 10.00 

การจัดภูมิทัศนรอบบริเวณท่ีพักไมสวยงาม 36 9.47 

หองนํ้าท่ีใหบริการไมสะอาด 30 7.89 

ชุดแตงกายของพนักงานไมเปนเอกลักษณ 12 3.16 

ไมมีความสวยงามของบริเวณสถานท่ีโดยรวม 11 2.89 

ขาดการตกแตงภายในหองชุดท่ีใหบริการ (ลักษณะการจัด

หองนอน การตกแตงหองไมมีความเปนเอกลักษณ) 
10 2.63 

หองพักมีกล่ินอับอากาศถายเทไมสะดวก 10 2.63 
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ตารางที่ 4.32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสราง

และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (ตอ) 

ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จํานวน รอยละ 
ไมมีหองรับรองสวนกลางไวบริการ 10 2.63 

ไมมีระบบกุญแจอิเลคโทรนิก 4 1.05 

ปายช่ือของท่ีพักมองเห็นไมชัดเจน 3 0.79 

ขาดภาพพจนและช่ือเสียงของหองชุด 3 0.79 

ไมมีระบบกลองวงจรปดบริการ 3 0.79 

ท่ีจอดรถไมมีความปลอดภัย 1 0.26 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 380 ราย 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูตอบ

แบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การไมมีความปลอดภัยของทรัพยสินในหองพัก (รอยละ 21.58) 

รองลงมาคือ บริเวณสถานท่ีโดยรวมไมสะอาด (รอยละ 15.53) และ การจัดภูมิทัศนรอบบริเวณท่ี

พักไมสวยงาม (รอยละ 10.00)  

ขอเสนอแนะอื่นๆ  
- ควรมีท่ีจอดรถเพ่ิมขึ้น  (12 ราย) 

- ควรมีการใหบริการอินเตอรเน็ตหรืออินเตอรเน็ตระบบไรสาย(Wifi)โดยไมคิด

คาใชจาย  (7 ราย) 

- ควรเพิ่มบริการรถ รับ-สง ประจําอาคารชุด  (4 ราย) 

- หองพักตองมีการตกแตงอยางสวยงามทันสมัย นาอยู  (4 ราย) 

- ควรมีการบริการอยางครบวงจร เชน การบริการ 24 ช่ัวโมงในบางอาคาร  (3 ราย) 

- ควรเพิ่มการรักษาความปลอดภัยท่ีนอกเหนือจากการใชกลองวงจรปดเทานั้น (2 ราย) 

- ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน และควรมีเจาหนาท่ีจากภาครัฐเขามา

ตรวจสภาพอาคารชุด และมาตรฐานการใหบริการเพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน (1 ราย) 

- ควรเพิ่มบริการรถ รับ-สง ประจําอาคารชุด  (1 ราย) 

- บริเวณลอบบ้ีมืดเกินไป  (1 ราย) 

- อัตราคาน้ําและไฟควรท่ีใกลเคียงกับโครงการหองชุดท่ีอยูในบริเวณใกลเคยีงกัน (1 ราย) 

- มีเสียงรบกวนมากเกินไป อยากใหท่ีพักมีความเงียบสงบจริงๆ อยางท่ีควรจะเปน  (1 ราย) 

- ควรมีการคัดเลือกคุณสมบัติของผูเขาพักระยะยาวอยางรอบคอบดวย  (1 ราย) 

- ควรซอมแซมและทาสีอาคารใหม (1 ราย) 



 41 
 

สวนที่ 4 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาว
ยุโรปและอเมริกันที่พักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามภูมิลําเนา และรายได
เฉลี่ยตอเดือน 
 4.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของ
ชาวยุโรปและอเมริกันที่พักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามภูมิลําเนา  
 
ตารางที่ 4.33 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ

จําแนกตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ภูมิลําเนา 

ยุโรป  
(N= 198) 

อเมริกัน 
(N= 182) 

1.1 ความสะอาดของหองพัก 
4.61 3.40 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

1.2 หองพักตกแตงสวยงามเปนระเบียบ เรียบรอย 
3.89 3.82 

(มาก) (มาก) 

1.3 ขนาดของหองพัก 
2.96 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.4 หองพักมีไฟฟาและแสงสวางเพียงพอ 
4.60 4.47 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.5 มีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีว ี

ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน โซฟา ถังขยะ 

4.71 4.73 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.6 ขนาดของเตียงนอนเหมาะสม 
3.88 3.93 

(มาก) (มาก) 

1.7 มีเครื่องสุขภัณฑครบถวน และอยูในสภาพด ี
3.95 3.86 

(มาก) (มาก) 

1.8 ขนาดของหองนํ้าเหมาะสม 
3.96 3.88 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ

จําแนกตามภูมิเนา (ตอ) 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ภูมิลําเนา 

ยุโรป  
(N= 198) 

อเมริกัน 
(N= 182) 

1.9 ความสบายของท่ีนอน ไมแข็งหรือนุม เกินไป 
3.95 3.92 

(มาก) (มาก) 

1.10 มีเครื่องทํานํ้าอุนในหองอาบนํ้า 
4.50 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 การทํางานของเครื่องปรับอากาศในหองพัก เสียงไม

รบกวน อุณหภูมิเหมาะสม 

3.90 3.95 

(มาก) (มาก) 

1.12 มีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI 
4.70 4.69 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.13 มีเคเบ้ิลทีว ี
4.44 4.67 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.14 มีทีวี นิตยสาร หนังสือพิมพ ไวบริการใน หองพัก 
3.02 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.15 มีบริการ fitness 
3.95 3.85 

(มาก) (มาก) 

1.16 มีบริการสระวายน้ํา 
3.86 4.02 

(มาก) (มาก) 

1.17 มีบริการรานอาหาร หรือ Minimart 
3.86 3.96 

(มาก) (มาก) 

1.18 มีบริการทําความสะอาด 
4.01 3.91 

(มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 4.04 3.97 
(มาก) (มาก) 
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  จากตารางท่ี 4.33 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.04) ปจจัยยอยท่ีมี

ผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน

หองพัก เชน ตูเย็น ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.71) รองลงมา คือ 

การมีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI (คาเฉล่ีย 4.70) และ ความสะอาดของหองพัก (คาเฉล่ีย 4.61)  

ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยู

ในทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.97) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีวี ตู

เส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.73) รองลงมา คือ การมีอินเทอรเน็ตระบบ 

WIFI (คาเฉล่ีย 4.69) และ มีเคเบ้ิลทีว ี(คาเฉล่ีย 4.67)  

 
ตารางที่ 4.34 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา จําแนก

ตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานราคา  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 อัตราคาหองพัก ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท 
2.93 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.2 อัตราคาบริการทําความสะอาด ไมเกินครั้งละ150 บาท 
2.20 2.26 

(นอย) (นอย) 

2.3 อัตราคาบริการโทรศัพทภายในตามอัตราท่ัวๆไป 
2.28 2.21 

(นอย) (นอย) 

2.4 อัตราคาบริการ Internet ไมเกินเดือนละ 600 บาท 
2.21 2.30 

(นอย) (นอย) 

2.5 อัตราคาบริการ Cable TV ไมเกินเดือนละ 500 บาท 
2.24 2.27 

(นอย) (นอย) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา จําแนก

ตามภูมิเนา (ตอ) 
 

ปจจัยดานราคา  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

2.6 อัตราคาสวนกลางของหองชุดไมเกินเดือนละ 700บาท 
3.77 3.96 

(มาก) (มาก) 

2.7 รูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวาจะชําระเงินสด

หรือบัตรเครดิต 

3.07 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
2.67 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

  จากตารางท่ี 4.34 พบวาปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.67) ปจจัยยอย

ท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อัตราคาสวนกลางของหองชุดท่ี

ไมเกินเดือนละ 700บาท (คาเฉล่ีย 3.77) รองลงมา คือ รูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวาจะ

ชําระเงินสดหรือบัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 3.07) และ อัตราคาหองพักท่ีไมเกินเดือนละ 10,000 บาท 

(คาเฉล่ีย 2.93)  

ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

ทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.71) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุด

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อัตราคาสวนกลางของหองชุดท่ีไมเกินเดือนละ 700บาท 

(คาเฉล่ีย 3.96) รองลงมา คือ รูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวาจะชําระเงินสดหรือบัตรเครดิต 

(คาเฉล่ีย 3.01) และ อัตราคาหองพักท่ีไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (คาเฉล่ีย 2.94)  
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ตารางที่ 4.35 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานสถานท่ี 

จําแนกตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานสถานที ่

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลีย่ 
(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก 
4.73 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ใกลแหลงชุมชน 
4.60 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 ใกลแหลงจับจายซ้ือของ 
4.04 4.03 

(มาก) (มาก) 

3.4 ใกลสถานท่ีทองเท่ียวตาง  ๆ
4.62 3.45 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

3.5 ใกลแหลงบันเทิง 
3.45 4.60 

(ปานกลาง) (มากท่ีสุด) 

3.6 ใกลสถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน 
3.86 4.05 

(มาก) (มาก) 

3.7 มีท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ 
3.92 3.98 

(มาก) (มาก) 

3.8 สะดวกในการติดตอทางโทรศัพท และแฟกซ 
4.11 4.07 

(มาก) (มาก) 

3.9 สะดวกในการติดตอทางเว็บไซต/อีเมล 
4.56 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.10 เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
4.04 4.09 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานสถานท่ี 

จําแนกตามภูมิเนา (ตอ) 
 

ปจจัยดานสถานที ่

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

3.11 มีพนักงานดูแลอํานวยความสะดวกในการ จอดรถ 
3.00 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.12 สถานท่ีมีความปลอดภัย 
4.60 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

คาเฉลี่ยรวม 
4.13 4.14 

(มาก) (มาก) 
 

  จากตารางท่ี 4.35 พบวาปจจัยดานสถานท่ี มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.13) ปจจัยยอยท่ีมี

ผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก 

(คาเฉล่ีย 4.73) รองลงมา คือ สถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.60) และ ความใกลแหลงชุมชน 

(คาเฉล่ีย 4.60)  

ปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

ทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.14) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก (คาเฉล่ีย 4.68) รองลงมา คือ 

สถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.62) และ ความใกลแหลงบันเทิง (คาเฉล่ีย 4.60) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด จําแนกตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาทางหนังสือพิมพ 
2.95 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การโฆษณาทางแผนพับ ส่ิงพิมพ ปาย 
4.20 3.81 

(มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาทางเว็บไซต 
4.45 4.71 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

4.4 การลดอัตราคาหองพักสําหรับแขกท่ีพักประจํา หรือ

กลับมาพักซํ้า 

3.01 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 ไมคิดคาบริการเพ่ิมในกรณีคืนหองชา 
2.16 2.23 

(นอย) (นอย) 

4.6 พนักงานแนะนําการใหบริการดานตางๆของแตละ

อาคารชุด (เชน บริการติดตออินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีว ีเปน

ตน) 

3.96 3.96 

(มาก) (มาก) 

4.7 แผนพับ ส่ิงพิมพ แนะนําสถานท่ี ทองเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม แจกฟร ี

2.94 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 สามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอสอบถาม เกี่ยวกับบริการ

ได 

4.04 3.99 

(มาก) (มาก) 

4.9 มี website ของอาคารหองชุด 
3.98 3.94 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด จําแนกตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉลี่ยรวม 3.52 3.51 
(มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.36 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.52) ปจจัย

ยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การโฆษณาทางเว็บไซต 

(คาเฉล่ีย 4.45) รองลงมา คือ การโฆษณาทางแผนพับ ส่ิงพิมพ ปาย (คาเฉล่ีย 4.20) และ 

ความสามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอสอบถาม เกี่ยวกับบริการได (คาเฉล่ีย 4.04)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.51) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือก

เชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉล่ีย 4.71) รองลงมา 

คือ สามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอสอบถาม เกี่ยวกับบริการได (คาเฉล่ีย 3.99) และ พนักงานแนะนํา

การใหบริการดานตางๆของแตละอาคารชุด เชน บริการติดตออินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีว ีเปนตน (คาเฉล่ีย 

3.96) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร 

จําแนกตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานบุคลากร 

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนักงานตอนรับมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 
4.64 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนักงานตอนรับมีความรู ความสามารถใน การใหบริการ 
4.55 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.3 พนักงานตอนรับสามารถใหขอมูลแกลูกคาตางชาต ิ
4.60 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.4 พนักงานตอนรับมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ 
4.62 4.77 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.5 พนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส 
4.59 4.70 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.6 พนักงานตอนรับแตงกายสะอาด เรียบรอย เหมาะสม 
4.59 4.69 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.7 พนักงานตอนรับมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ี ไดรับปากกับ

ลูกคาไว เชน โทรปลุกตอนเชา หรือจัดหารถโดยสารให เปนตน 

4.54 4.69 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.8 พนักงานตอนรับมีความเขาใจความตองการ ของลูกคา 
4.53 4.63 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.9 พนักงานตอนรับพูดจาสุภาพกับลูกคา 
4.65 3.45 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 

5.10 พนักงานตอนรับใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค 
4.02 4.12 

(มาก) (มาก) 



 50 
 

ตารางที่ 4.37 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร 

จําแนกตามภูมิเนา (ตอ) 
 

ปจจัยดานบุคลากร 

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

5.11 มีพนักงานใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
3.96 4.13 

(มาก) (มาก) 

5.12 พนักงานทําความสะอาดมีกิริยามารยาทด ีและแตงกาย

เหมาะสม 

3.97 4.03 

(มาก) (มาก) 

5.13 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีกิริยา มารยาทด ีมีความตั้งใจ

และกระตือรือรนใน การใหบริการ 

4.08 4.16 

(มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
4.41 4.41 

(มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวาปจจัยดานบุคลากร มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.41) ปจจัยยอยท่ีมี

ผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับพูดจาสุภาพกับ

ลูกคา (คาเฉล่ีย 4.65) รองลงมา คือ พนักงานตอนรับมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 

4.64) และ พนักงานตอนรับมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.62)  

ปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

ทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.41) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ (คาเฉล่ีย 

4.77) รองลงมา คือ พนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส (คาเฉล่ีย 4.70) และ 

พนักงานตอนรับมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ี ไดรับปากกับลูกคาไว เชน โทรปลุกตอนเชา หรือจัดหา

รถโดยสารให เปนตน (คาเฉล่ีย 4.69) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ จําแนกตามภูมิเนา 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 สะดวกรวดเร็วในการใหบริการดานการจองหองพัก 
4.57 4.49 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

6.2 ขั้นตอนการคืนหองพักไมลาชา 
3.96 3.98 

(มาก) (มาก) 

6.3 ขั้นตอนการชําระเงินไมลาชา 
4.06 3.98 

(มาก) (มาก) 

6.4 ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน การคิดคาบริการตางๆ มี

การแยกมิเตอร (เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท  คาสวนกลาง 

เปนตน) 

4.49 4.55 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

คาเฉลี่ยรวม 4.27 4.25 
(มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.38 พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.27) ปจจัย

ยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความสะดวกรวดเร็วในการ

ใหบริการดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 4.57) รองลงมา คือ ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน การคิด

คาบริการตางๆ มีการแยกมิเตอร เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาสวนกลาง เปนตน (คาเฉล่ีย 4.49) 

และ ขั้นตอนการคืนหองพักไมลาชา (คาเฉล่ีย 3.96)  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ภูมิลําเนาอยูในทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.25) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือก

เชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน การคิดคาบริการ

ตางๆ มีการแยกมิเตอร เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาสวนกลาง เปนตน (คาเฉล่ีย 4.55) รองลงมา 
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คือ สะดวกรวดเร็วในการใหบริการดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 4.49) และ ขั้นตอนการคืน

หองพักไมลาชา (คาเฉล่ีย 3.98)  

 
ตารางที่ 4.39 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ 

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามภูมิเนา 
 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ปายช่ือของท่ีพักมองเห็นไดชัดเจน 
3.82 3.96 

(มาก) (มาก) 

7.2 ภาพพจนและช่ือเสียงของหองชุด 
4.06 4.05 

(มาก) (มาก) 

7.3 ความสะอาดของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม  (ตึก

ดูสะอาด สะดุดตา เปนตน) 

4.49 4.47 

(มาก) (มาก) 

7.4 ความสวยงามของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม 

(สภาพแวดลอมของตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน) 

4.59 4.57 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.5 การตกแตงภายในหองชุดท่ีใหบริการ (ลักษณะการจัด

หองนอน การตกแตงหอง ท่ีเปนเอกลักษณ) 

4.06 4.06 

(มาก) (มาก) 

7.6 การถายเทอากาศภายในหองพัก 
4.02 4.04 

(มาก) (มาก) 

7.7 ความมิดชิด/ปลอดภัย ของหองพัก 
3.97 3.94 

(มาก) (มาก) 

7.8 ท่ีจอดรถมีความปลอดภัย 
4.09 3.95 

(มาก) (มาก) 

 



 53 
 

ตารางที่ 4.39 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ 

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามภูมิเนา (ตอ) 
 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ภูมิลําเนา 
ยุโรป  

(N= 198) 
อเมริกัน 
(N= 182) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
(แปลผล) (แปลผล) 

7.9 การจัดภูมิทัศนรอบบริเวณท่ีพัก 
4.07 4.01 

(มาก) (มาก) 

7.10 ชุดแตงกายของพนักงานท่ีเปนเอกลักษณ 
3.04 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.11 ความสะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ 
4.54 4.56 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.12 ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง 
4.04 4.13 

(มาก) (มาก) 

7.13 ระบบกลองวงจรปด 
3.88 3.98 

(มาก) (มาก) 

7.14 ระบบกุญแจอิเลคโทรนิก 
2.94 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.15 มีหองรับรองสวนกลางไวบริการ 
3.08 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 3.91 3.92 
(มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.39 พบวาปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 3.91) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความ
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สวยงามของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม สภาพแวดลอมของตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน 

(คาเฉล่ีย 4.59) รองลงมา คือ ความสะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.54) และ ความสะอาด

ของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม ตึกดูสะอาด สะดุดตา เปนตน (คาเฉล่ีย 4.49)  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปอเมริกาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.92) ปจจัย

ยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความสวยงามของตึก และ

บริเวณสถานท่ีโดยรวม สภาพแวดลอมของตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน (คาเฉล่ีย 4.57) รองลงมา คือ 

ความสะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.56) และ ความสะอาดของตึก และบริเวณสถานท่ี

โดยรวม ตึกดูสะอาด สะดุดตา เปนตน (คาเฉล่ีย 4.47)  

 

ตารางที่ 4.40 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจ 

จําแนกตามภูมิเนา 

 

ปจจัยสวนประสม 
การตลาดบริการ 

ยุโรป อเมริกัน 
คาเฉลี่ย ระดับที่มีผล คาเฉลี่ย ระดับที่มีผล 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.04 มาก 3.97 มาก 

ปจจัยดานราคา  2.67 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 

ปจจัยดานสถานท่ี 4.15 มาก 4.14 มาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  3.52 มาก 3.51 มาก 

ปจจัยดานบุคลากร  4.41 มาก 4.41 มาก 

ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ  
4.27 มาก 4.25 มาก 

ปจจัยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
3.91 มาก 3.92 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุด

ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปโดยรวมอยูในระดับมาก และสามารถเรียง

ตามลําดับคาเฉล่ีย ไดดังนี้ ปจจัยดานบุคคลกร (คาเฉล่ีย 4.41) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
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(คาเฉล่ีย 4.27) ปจจัยดานสถานท่ี (คาเฉล่ีย 4.15) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.04) ปจจัยดานการ

สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ีย 3.91) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 

3.52) และ ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 2.67) 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ี

มีภูมิลําเนาอยูในทวีปอเมริกา โดยรวมอยูในระดับมาก และสามารถเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดดังนี้ 

ปจจัยดานบุคคลกร (คาเฉล่ีย 4.41) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.25) ปจจัยดาน

สถานท่ี (คาเฉล่ีย 4.14) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.97) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ีย 3.92) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.51) และ          

ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 2.71) 

 

 4.2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของ
ชาวยุโรปและอเมริกันที่พักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ความสะอาดของหองพัก 
3.98 3.96 4.00 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 หองพักตกแตงสวยงามเปนระเบียบ 

เรียบรอย 

3.80 3.88 3.70 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ขนาดของหองพัก 
2.95 2.99 2.94 3.01 

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

1.4 หองพักมีไฟฟาและแสงสวางเพียงพอ 
4.65 4.52 4.52 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 

เชน ตูเย็น ทีวี ตูเสื้อผา โตะทํางาน เกาอี้

ทํางาน โซฟา ถังขยะ 

4.65 4.73 4.83 4.67 

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

1.6 ขนาดของเตียงนอนเหมาะสม 
3.93 3.88 3.90 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.7 มีเครื่องสุขภัณฑครบถวน และอยูใน

สภาพดี 

3.92 3.89 3.95 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.8 ขนาดของหองนํ้าเหมาะสม 
3.92 3.96 3.87 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.9 ความสบายของท่ีนอน ไมแข็งหรือนุม 

เกินไป 

3.95 3.91 3.90 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.10 มีเครื่องทํานํ้าอุนในหองอาบนํ้า 
4.66 4.57 4.63 4.51 

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

1.11 การทํางานของเครื่องปรับอากาศใน

หองพัก เสียงไมรบกวน อุณหภูมิเหมาะสม 

3.88 3.97 3.92 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.12 มีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI 
4.58 4.77 4.86 4.57 

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

1.13 มีเคเบ้ิลทีวี 
4.65 4.60 4.46 4.81 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.14 มีทีวี นิตยสาร หนังสือพิมพ ไวบริการ

ใน หองพัก 

2.90 2.97 3.14 2.86 

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

1.15 มีบริการ fitness 
3.77 3.94 4.00 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.16 มีบริการสระวายน้ํา 
3.87 3.93 3.90 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.17 มีบริการรานอาหาร หรือ Minimart 
3.88 3.87 3.90 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.18 มีบริการทําความสะอาด 
4.02 3.91 4.08 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 4.00 4.01 4.03 4.02 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.41 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00) 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การมีเครื่องทํานํ้าอุน

ในหองอาบนํ้า (คาเฉล่ีย 4.66) รองลงมาคือการมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น 

ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.65) และ การมีเคเบ้ิลทีวี (คาเฉล่ีย 

4.65)  

ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.01) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การมีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI (คาเฉล่ีย 4.77) 

รองลงมาคือ การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ี

ทํางาน โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.73) และ การมีเคเบ้ิลทีว ี(คาเฉล่ีย 4.60)  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.03) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ
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เลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การมีอินเทอรเน็ตระบบ WIFI (คาเฉล่ีย 4.86) 

รองลงมาคือ การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ี

ทํางาน โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.83) และ การมีเครื่องทํานํ้าอุนในหองอาบนํ้า (คาเฉล่ีย 4.63) 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนมากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอ

การเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การมีเคเบ้ิลทีวี (คาเฉล่ีย 4.80) รองลงมา

คือ การมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพัก เชน ตูเย็น ทีวี ตูเส้ือผา โตะทํางาน เกาอ้ีทํางาน 

โซฟา ถังขยะ (คาเฉล่ีย 4.71) และ หองพักมีไฟฟาและแสงสวางเพียงพอ (คาเฉล่ีย 4.60) 

 
ตารางที่ 4.42 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา จําแนก

ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานราคา  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
2.1 อัตราคาหองพัก ไมเกินเดือนละ 10,000 

บาท 

2.98 2.86 2.97 2.99 

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

2.2 อัตราคาบริการทําความสะอาด ไมเกิน

ครั้งละ150 บาท 

2.30 2.15 2.05 2.43 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 

2.3 อัตราคาบริการโทรศัพทภายในตาม

อัตราท่ัวๆไป 

2.13 2.25 2.32 2.31 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 

2.4 อัตราคาบริการ Internet ไมเกินเดือนละ 

600 บาท 

2.28 2.29 2.11 2.26 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 

2.5 อัตราคาบริการ Cable TV ไมเกินเดือน

ละ 500 บาท 

2.31 2.19 2.44 2.19 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 

2.6 อัตราคาสวนกลางของหองชุดไมเกิน

เดือนละ 700บาท 

3.93 3.86 3.83 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.7 รูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวา

จะชําระเงินสดหรือบัตรเครดิต 

2.99 2.99 3.21 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.42 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา จําแนก

ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานราคา  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉล่ียรวม 2.70 2.66 2.70 2.72 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี  4.42 พบวาปจจัยด าน ราคามีผลตอการเ ลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 

2.70) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อัตราคา

สวนกลางของหองชุดไมเกินเดือนละ 700 บาท (คาเฉล่ีย 3.93) รองลงมาคือรูปแบบการชําระเงิน

สามารถเลือกไดวาจะชําระเงินสดหรือบัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 2.99) และ อัตราคาหองพักไมเกินเดือน

ละ 10,000 บาท (คาเฉล่ีย 2.98)  

ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.66) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อัตราคาสวนกลางของหองชุดไมเกินเดือนละ 

700 บาท (คาเฉล่ีย 3.86) รองลงมาคือ รูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวาจะชําระเงินสดหรือ

บัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 2.99) และ อัตราคาหองพัก ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (คาเฉล่ีย 2.86) 

ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.70) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อัตราคาสวนกลางของหองชุดไมเกินเดือนละ 

700 บาท (คาเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ รูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวาจะชําระเงินสดหรือ

บัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 3.21) และ อัตราคาหองพัก ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (คาเฉล่ีย 2.97)

 ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือนมากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.72) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอ

การเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อัตราคาสวนกลางของหองชุดไมเกิน
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เดือนละ 700 บาท (คาเฉล่ีย 3.81) รองลงมาคือรูปแบบการชําระเงินสามารถเลือกไดวาจะชําระเงิน

สดหรือบัตรเครดิต (คาเฉล่ีย 3.05) และ อัตราคาหองพักไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (คาเฉล่ีย 2.99)  

 
ตารางที่ 4.43 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานสถานท่ี 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานสถานที่ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีต้ังสะดวกในการเดินทางมาพัก 
4.64 4.65 4.70 4.86 

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

3.2 ใกลแหลงชุมชน 
4.55 4.69 4.70 4.45 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3.3 ใกลแหลงจับจายซื้อของ 
4.02 4.03 4.08 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.4 ใกลสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 
4.14 3.99 3.92 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.5 ใกลแหลงบันเทิง 
4.01 4.03 4.17 3.99 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.6 ใกลสถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน 
4.02 3.92 3.84 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.7 มีท่ีจอดรถกวางขวาง และเพียงพอ 
3.99 3.84 4.02 4.05 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.8 สะดวกในการติดตอทางโทรศัพท 

และแฟกซ 

4.01 4.18 4.16 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.9 สะดวกในการติดตอทางเว็บไซต/อีเมล 
4.67 4.63 4.76 4.55 

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

3.10 เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
4.02 4.05 4.13 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.43 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานสถานท่ี 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานสถานที่ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.11 มีพนักงานดูแลอํานวยความสะดวกใน

การจอดรถ 

3.09 3.08 2.78 2.99 

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

3.12 สถานท่ีมีความปลอดภัย 
4.62 4.50 4.63 4.77 

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

คาเฉล่ียรวม 4.15 4.13 4.16 4.15 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบวาปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.15) 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก สะดวกในการติดตอ

ทางเว็บไซต/อีเมล (คาเฉล่ีย 4.67) รองลงมาคือ ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก (คาเฉล่ีย 4.64) 

และ สถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.62)  

ปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.13) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือก

เชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ใกลแหลงชุมชน (คาเฉล่ีย 4.69) รองลงมาคือ ท่ีตั้ง

สะดวกในการเดินทางมาพัก (คาเฉล่ีย 4.65) และ สถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.50) 

 ปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.16) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือก

เชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก (คาเฉล่ีย 4.70) 

รองลงมาคือ ใกลแหลงชุมชน (คาเฉล่ีย 4.70) และ สถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.63)  

ปจจัยดานสถานท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน มากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.15) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ท่ีตั้งสะดวกในการเดินทางมาพัก (คาเฉล่ีย 
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4.86) รองลงมาคือ สถานท่ีมีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.77) และ สะดวกในการติดตอทางเว็บไซต/

อีเมล (คาเฉล่ีย 4.55) 

 
ตารางที่ 4.44 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาทางหนังสือพิมพ 
2.85 2.92 3.06 3.00 

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

4.2 การโฆษณาทางแผนพับ สิ่งพิมพ ปาย 
3.99 4.10 4.05 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 การโฆษณาทางเว็บไซต 
4.51 4.57 4.81 4.69 

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

4.4 การลดอัตราคาหองพักสําหรับแขกท่ีพัก

ประจํา หรือกลับมาพักซ้ํา 

2.92 3.17 2.90 3.02 

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

4.5 ไมคิดคาบริการเพิ่มในกรณีคืนหองชา 
2.17 2.28 2.05 2.16 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 

4.6 พนักงานแนะนําการใหบริการดานตางๆ

ของแตละอาคารชุด (เชน บริการติดตอ

อินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีวี  เปนตน) 

4.07 3.85 3.87 4.10 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 แผนพับ สิ่งพิมพ แนะนําสถานท่ี 

ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม แจกฟรี 

2.91 2.94 3.02 2.97 

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

4.8 สามารถโทรศัพทเพื่อติดตอสอบถาม 

เกี่ยวกับบริการได 

3.94 4.06 3.97 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.9 มี website ของอาคารหองชุด 
3.85 3.97 4.06 3.98 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 



 63 
 

ตารางที่ 4.44 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉล่ียรวม 3.47 3.54 3.53 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.47) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การ

โฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือ พนักงานแนะนําการใหบริการดานตางๆของแต

ละอาคารชุด เชน บริการติดตออินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีว ีเปนตน (คาเฉล่ีย 4.07) และ การโฆษณาทาง

แผนพับ ส่ิงพิมพ ปาย (คาเฉล่ีย 3.99)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54) ปจจัยยอยท่ีมีผล

ตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉล่ีย 

4.57) รองลงมาคอื การโฆษณาทางแผนพับ ส่ิงพิมพ ปาย (คาเฉล่ีย 4.10) และ สามารถโทรศัพทเพ่ือ

ติดตอสอบถาม เกี่ยวกับบริการได (คาเฉล่ีย 4.06)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.53) ปจจัยยอยท่ีมี

ผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การโฆษณาทางเว็บไซต (คาเฉล่ีย 

4.81) รองลงมาคือ มี website ของอาคารหองชุด (คาเฉล่ีย 4.06) และ การโฆษณาทางแผนพับ 

ส่ิงพิมพ ปาย (คาเฉล่ีย 4.05)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54) ปจจัยยอย
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ท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การโฆษณาทางเว็บไซต 

(คาเฉล่ีย 4.69) รองลงมาคือ พนักงานแนะนําการใหบริการดานตางๆของแตละอาคารชุด เชน 

บริการติดตออินเทอรเน็ต, เคเบ้ิลทีวี เปนตน (คาเฉล่ีย 4.10) และ สามารถโทรศัพทเพ่ือติดตอ

สอบถาม เกี่ยวกับบริการได (คาเฉล่ีย 4.03)  

 
ตารางที่ 4.45 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานบุคลากร 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 

N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนักงานตอนรับมีจํานวนเพียงพอใน

การใหบริการ 

4.48 4.70 4.81 4.58 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนักงานตอนรับมีความรู ความสามารถ

ใน การใหบริการ 

4.72 4.67 4.65 4.57 

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

5.3 พนักงานตอนรับสามารถใหขอมูลแก

ลูกคาตางชาติ 

4.64 4.74 4.73 4.40 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.4 พนักงานตอนรับมีความกระตือรือรนท่ี

จะ ใหบริการ 

4.69 4.80 4.65 4.55 

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

5.5 พนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ 

ยิ้มแยม แจมใส 

4.60 4.73 4.52 4.63 

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

5.6 พนักงานตอนรับแตงกายสะอาด 

เรียบรอย เหมาะสม 

4.47 4.69 4.63 4.71 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.7 พนักงานตอนรับมีความรับผิดชอบตอ

สิ่งท่ี ไดรับปากกับลูกคาไว เชน โทรปลุก

ตอนเชา หรือจัดหารถโดยสารให เปนตน 

4.63 4.63 4.78 4.48 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที่ 4.45 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานบุคลากร 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานบุคลากร 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 

N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.8 พนักงานตอนรับมีความเขาใจความ

ตองการ ของลูกคา 

4.66 4.57 4.60 4.74 

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

5.9 พนักงานตอนรับพูดจาสุภาพกับลูกคา 
4.03 4.11 3.94 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.10 พนักงานตอนรับใหบริการลูกคาอยาง

เสมอภาค 

4.15 4.05 4.02 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.11 มีพนักงานใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
4.07 4.06 3.98 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.12 พนักงานทําความสะอาดมี

กิริยามารยาทดี และแตงกายเหมาะสม 

4.03 3.95 4.02 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.13 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีกิริยา 

มารยาทดี มีความต้ังใจและกระตือรือรนใน 

การใหบริการ 

4.17 4.03 4.10 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 4.41 4.44 4.42 4.39 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวาปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.41) 

ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมี

ความรู ความสามารถใน การใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.72) รองลงมาคือ พนักงานตอนรับมีความ

กระตือรือรนท่ีจะ ใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.69) และ พนักงานตอนรับมีความเขาใจความตองการ ของ

ลูกคา (คาเฉล่ีย 4.66)  
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ปจจัยดานบุคลากรมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.44) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือก

เชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับสามารถใหขอมูลแกลูกคาตางชาติ 

(คาเฉล่ีย 4.74) รองลงมาคือ พนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส (คาเฉล่ีย 

4.73) และ พนักงานตอนรับมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.70)  

ปจจัยดานบุคลากร มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.42) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือก

เชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 

(คาเฉล่ีย 4.81) รองลงมาคือ พนักงานตอนรับมีความรับผิดชอบตอส่ิงท่ี ไดรับปากกับลูกคาไว เชน 

โทรปลุกตอนเชา หรือจัดหารถโดยสารให เปนตน (คาเฉล่ีย 4.78) และ พนักงานตอนรับสามารถ

ใหขอมูลแกลูกคาตางชาต ิ(คาเฉล่ีย 4.73)  

ปจจัยดานบุคลากร มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือนมากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.39) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พนักงานตอนรับมีความเขาใจความตองการ

ของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.74) รองลงมาคือ พนักงานตอนรับแตงกายสะอาด เรียบรอย เหมาะสม 

(คาเฉล่ีย 4.71) และ พนักงานตอนรับมีความนอบนอม สุภาพ ยิ้มแยม แจมใส (คาเฉล่ีย 4.63)  
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ตารางที่ 4.46 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 สะดวกรวดเร็วในการใหบริการดานการ

จองหองพัก 

4.48 4.50 4.54 4.63 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6.2 ข้ันตอนการคืนหองพักไมลาชา 
4.01 3.90 4.00 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ข้ันตอนการชําระเงินไมลาชา 
4.00 3.98 4.06 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.4 ข้ันตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน การคิด

คาบริการตางๆ มีการแยกมิเตอร (เชน คาน้ํา 

คาไฟ คาโทรศัพท  คาสวนกลาง เปนตน) 

4.45 4.51 4.54 4.58 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

คาเฉล่ียรวม 
4.24 4.22 4.29 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวาปจจัยดานกระบวนการใหบริการผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

4.24) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก สะดวกรวดเร็ว

ในการใหบริการดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน 

การคิดคาบริการตางๆ มีการแยกมิเตอร เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท  คาสวนกลาง เปนตน 

(คาเฉล่ีย 4.45) และ ขั้นตอนการคืนหองพักไมลาชา (คาเฉล่ีย 4.01)  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.22) ปจจัยยอยท่ีมีผล

ตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน การ

คิดคาบริการตางๆ มีการแยกมิเตอร เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาสวนกลาง เปนตน (คาเฉล่ีย 
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4.51) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 4.50) และ 

ขั้นตอนการชําระเงินไมลาชา (คาเฉล่ีย 3.98)  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.29) ปจจัยยอยท่ีมี

ผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน 

การคิดคาบริการตางๆ มีการแยกมิเตอร เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท  คาสวนกลาง เปนตน 

(คาเฉล่ีย 4.54) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 

4.54) และ ขั้นตอนการชําระเงินไมลาชา (คาเฉล่ีย 4.06)  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.33) ปจจัยยอย

ท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ

ดานการจองหองพัก (คาเฉล่ีย 4.63) รองลงมาคือ ขั้นตอนใหบริการท่ีถูกตอง เชน การคิดคาบริการ

ตางๆ มีการแยกมิเตอร เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาสวนกลาง เปนตน (คาเฉล่ีย 4.58) และ 

ขั้นตอนการชําระเงินไมลาชา (คาเฉล่ีย 4.09) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ 

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ปายช่ือของท่ีพักมองเห็นไดชัดเจน 
3.76 3.97 3.89 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.2 ภาพพจนและช่ือเสียงของหองชุด 
4.00 4.05 4.13 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 ความสะอาดของตึก และบริเวณ

สถานท่ีโดยรวม  (ตึกดูสะอาด สะดุด

ตา เปนตน) 

4.62 4.49 4.21 4.52 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

7.4 ความสวยงามของตึก และบริเวณ

สถานท่ีโดยรวม (สภาพแวดลอมของ

ตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน) 

4.51 4.65 4.68 4.44 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.5 การตกแตงภายในหองชุดท่ี

ใหบริการ (ลักษณะการจัดหองนอน 

การตกแตงหอง ท่ีเปนเอกลักษณ) 

4.21 4.00 4.05 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 การถายเทอากาศภายในหองพัก 
4.07 4.00 4.06 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.7 ความมิดชิด/ปลอดภัย ของหองพัก 
4.00 3.94 3.92 3.95 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.8 ท่ีจอดรถมีความปลอดภัย 
3.97 4.03 4.03 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.9 การจัดภูมิทัศนรอบบริเวณท่ีพัก 
4.05 4.03 4.06 4.02 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการสรางและ 

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน (ตอ) 
 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตํ่ากวา  

50,000 บาท 
50,001 –  

75,000 บาท 
75,001 – 

100,000 บาท 
มากกวา 

100,000 บาท 
N =  86 N = 145 N = 63 N = 86 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.10 ชุดแตงกายของพนักงานท่ีเปน

เอกลักษณ 

3.10 3.10 2.95 2.93 

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

7.11 ความสะอาดของหองนํ้าท่ี

ใหบริการ 

4.38 4.57 4.81 4.49 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.12 ระบบรักษาความปลอดภัย 24 

ช่ัวโมง 

4.10 4.03 3.97 4.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.13 ระบบกลองวงจรปด 
3.93 3.96 4.03 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.14 ระบบกุญแจอิเลคโทรนิก 
2.90 2.92 2.89 3.10 

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

7.15 มีหองรับรองสวนกลางไวบริการ 
3.29 2.86 3.02 3.17 

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

คาเฉลี่ยรวม 3.93 3.91 3.91 3.92 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวาปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการ

เลือกเชาหองชุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 50,000 บาทโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.93) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 

ไดแก ความสะอาดของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม  ตึกดูสะอาด สะดุดตา เปนตน (คาเฉล่ีย 

4.62) รองลงมาคือ ความสวยงามของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม สภาพแวดลอมของตึกดู

สะอาด ไมรก เปนตน (คาเฉล่ีย 4.51) และ ความสะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.38)  
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ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 – 75,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 3.90) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความ

สวยงามของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม สภาพแวดลอมของตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน 

(คาเฉล่ีย 4.65) รองลงมาคือ ความสะอาดของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม ตึกดูสะอาด สะดุดตา 

เปนตน (คาเฉล่ีย 4.49) และ ความสะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.47)  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 75,001 – 100,000 บาทโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 3.93) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความ

สะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.81) รองลงมาคือ ความสวยงามของตึก และบริเวณ

สถานท่ีโดยรวม สภาพแวดลอมของตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน (คาเฉล่ีย 4.68) และ ความสะอาด

ของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม ตึกดูสะอาด สะดุดตา เปนตน (คาเฉล่ีย 4.41)  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 100,000 บาทขึ้นไปโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉล่ีย 3.92) ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความ

สะอาดของตึก และบริเวณสถานท่ีโดยรวม ตึกดูสะอาด สะดุดตา เปนตน (คาเฉล่ีย 4.52) รองลงมา

คือ ความสะอาดของหองนํ้าท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.49) และ ความสวยงามของตึก และบริเวณ

สถานท่ีโดยรวม สภาพแวดลอมของตึกดูสะอาด ไมรก เปนตน (คาเฉล่ีย 4.44)  

 

 

 

 


