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บทคดัย่อ 

กกกกกกกก การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าบริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”  

กกกกกกกก ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคกลาง กาํลงัศึกษา

อยู่ชั้นปีท่ี 3 ศึกษาอยูค่ณะวิทยาการจดัการ และมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 5,000 บาท ปัจจุบนัผูใ้ห้

ขอ้มูลเช่าหอพกัในอตัราเดือนละ 3,001 – 4,000 บาท โดยตอ้งการเช่าหอพกัในอตัรา 2,001 – 3,000 

บาท ตอ้งการชาํระค่านํ้ าและค่าไฟฟ้าในรูปแบบการจ่ายตามมิเตอร์  

 ผลการศึกษาความสาํคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชน พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก

ในทุกปัจจยั คือ ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นบุคลากร ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษา คณะศึกษา และรายไดต่้อ

เดือนต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

หอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกนั 
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กกกกกกกกผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเ์ลิศลกัษณ์ เจริญสมบติั ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจยัฉบับน้ีเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนํา ให้ความรู้ ช่วยเหลือ และ ตรวจ 

แกไ้ขขอ้บกพร่องในดา้นต่าง ๆ จนทาํใหง้านวิจยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ และ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาตรวจ แกไ้ข และให้

คาํแนะนาํ ในการจดัทาํแบบสอบถาม รวมทั้งคณาจารย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร

ทุกท่าน ท่ีมอบความรู้ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั้งในหอ้งเรียน และ นอก

หอ้งเรียน ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัเสมอมา 

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ท่ีคอยให้กาํลงัใจ ส่งเสริม และสนับสนุน 

เอ้ือเฟ้ือ      ทุนทรัพยต์ลอดมา 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณพ่ี ๆ และ เพ่ือน ๆ ทั้ งในมหาวิทยาลยั และต่างมหาวิทยาลยั ท่ีให้

คาํปรึกษา ความช่วยเหลือ และกาํลงัใจในการดาํเนินงานวิจยั ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

กกกกกกกกคุณประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูท้าํขอมอบใหก้บั คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีได้

อบรม สั่งสอน ปลูกฝังคุณงามความดีและความอดทน ตลอดจนครู อาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ใหก้บัผูว้ิจยั ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนั ส่งผลใหง้านวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญท่ีสุดในการสร้างสรรค์ความเจริญกา้วหน้าและ แกไ้ข

ปัญหาต่างๆในสงัคมไดเ้น่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ

ตลอดช่วงชีวิตตั้ งแต่การวางรากฐานพฒันาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดการพัฒนาศกัยภาพขีด

ความสามารถดา้นต่างๆท่ีจะดาํรงชีพและประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความสุขรู้เท่าทนัเหตุการณ์รวม

เป็นพลงัสร้างสรรค์การพฒันาประเทศท่ียงัยืนได ้(สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549 : 8) 

ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคุณภาพของประชากรไทยคือการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี

พึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปวงชนชาวไทยให้เป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะ

สาํหรับการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นและเน้ือหาสาระของการเรียนขั้นพ้ืนฐานอนัเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษย์

ทุกคนในการดาํรงชีวิตเพ่ือความอยู่รอดเพ่ือพฒันาตนเองอย่างเต็มความสามารถเพ่ือดาํเนินชีวิต

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองรวมทั้งประกอบ

อาชีพอย่างมีศกัด์ิศรีและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมไดอ้ย่างเต็มท่ี (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2549 : 1)  

 นโยบายของทบวงมหาวิทยาลยัเน้นการขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปยงัทอ้งถ่ิน

ต่าง ๆ ให้มากข้ึน ทบวงฯไดส่้งเสริมนโยบายการกระจายวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไปยงั

ส่วนภูมิภาคปัจจุบนัมีจาํนวนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศทั้งส้ิน 195 แห่ง โดยอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร 68 แห่ง ท่ีเหลือ 127 แห่งกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอีกสถาบันหน่ึงท่ีไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการ

จดัการเรียนการสอนคร้ังแรกในปี 2545 ภายใตโ้ครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของ

ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้พฒันาพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและอาณาบริเวณ

โดยรอบให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษาและการศึกษาต่อเน่ืองชั้นสูงของภูมิภาคตะวนัตก ทั้งในดา้น

การศึกษา การวิจยั และการให้บริการทางวิชาการ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการศึกษา เพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ควบคู่ความดี คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในพ้ืนท่ีภาคตะวนัตก 
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ของประเทศไทย โดยคณะวิชาแรกท่ีจดัการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คือ คณะ

วิทยาการจดัการ ปัจจุบนัมีคณะวิชาท่ีจดัการเรียนการสอน จาํนวน 3 คณะวิชา คือ คณะวิทยาการ

จดัการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาในคณะต่างๆ (มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2553) 

กกกกกกกกปัจจุบนัมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดรั้บความนิยมในการเขา้

มาศึกษาสูงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยประชาชนท่ีเขา้มาเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีนั้นย่อมมีความตอ้งการท่ีพกัอาศยัเน่ืองจากท่ีพกัอาศยัเป็นปัจจยัสาํคญัประการ

หน่ึงสาํหรับนักศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลบ้านและ หอพกัท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัไวส้าํหรับนักศึกษาไม่

เพียงพอ และมหาวิทยาลยัไม่มีงบประมาณในการจดัสร้างหอพกัเพ่ิม และเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2-4 สามารถไปพกัอาศยัอยูห่อพกัมหาวิทยาลยัไดต้ามความสมคัรใจ ซ่ึงนักศึกษาบาง

กลุ่มจึงเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชน ให้ตรงตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล เพ่ือช่วยส่งเสริมให้

นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาและมีสุขภาพจิตท่ีดีได้โดยธรรมชาติบุคคลย่อมมีความ

แตกต่างกนัทั้งในดา้นร่างกายจิตใจอารมณ์ความตอ้งการเป็นตน้ดงันั้นหอพกัจึงมีหลายประเภทเพ่ือ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือนักศึกษาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดซ่ึ้งผูบ้ริโภคแต่ละคนยอ่มจะมีโอกาสเลือกใชบ้ริการหอพกัแต่ละ

แห่งตามความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเองท่ีแตกต่างออกไป 

กกกกกกกกปัจจุบนัหอพกัเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    

มีการเปิดใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนหอพกัอาศยัท่ีเปิดใหเ้ช่ามีหลายประเภททั้งในรูปแบบหอ้งแบ่งใหเ้ช่า

บา้นเช่าและหอพกัรายเดือนซ่ึงมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นลกัษณะหอ้งพกัทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีราคา

เช่าหอพกัความสะดวกสบายในหอพกัและสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มของหอพกัซ่ึงหอพกัแต่ละแห่งก็

ไดรั้บความสนใจไม่เท่ากนั บางแห่งกไ็ดรั้บความสนใจจากนกัศึกษาเขา้ใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก

บางแห่งก็ไดรั้บความสนใจนอ้ยหรือบางแห่งนกัศึกษาเขา้มาใชบ้ริการในระยะเวลาไม่นานกข็อยา้ย

ออกไปดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการหอพกัเอกชนของนกัศึกษาเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการ

เขา้พกัในการใชบ้ริการหอพกัเอกชนของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทั้งน้ี

ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางสาํหรับผูส้นใจลงทุนประกอบกิจการหอพกัในการวางแผนกาํหนดกล

ยทุธท์างการตลาดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
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พฒันาการให้บริการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้าใช้บริการให้สามารถแข่งขนักับ

คู่แข่งขนัไดน้อกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในธุรกิจหอพกัต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้พกัในหอพกัเอกชน 

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาใน

การเขา้พกัในหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 2. ไดท้ราบถึงความตอ้งการเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี อันจะเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ

ผูป้ระกอบการกิจการหอพกัและผูท่ี้สนใจต่อไป 

 3. ขอ้คน้พบของการศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงให้เป็นไป

ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกิจการหอพกัต่อไป 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาไว ้4 ดา้นดงัน้ี 

กกกกกกกก4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

กกกกกกกกกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนจาํนวน 422 คน 

กกกกกกกก4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

กกกกกกกกผูว้ิจยัเลือกทาํการศึกษาถึงส่วนปัจจยัประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

นกัศึกษาในการเขา้พกัในหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7P’s ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้น

กระบวนการบริการ และปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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กก 4.3 ขอบเขตระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

กกกกกกกกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม.ศ. 2553 – สิงหาคม พ.ศ. 2553 

กกกกกกกก4.4 ขอบเขตพ้ืนที่ทําการศึกษา 

กกกกกกกกขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคร้ังน้ีคือกลุ่มหอพักเอกชนบริเวณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 9 แห่งไดแ้ก่ บา้นยา่แหววณัฐภูมิเฮาส์ 

บา้นพกัคุณเปรม บา้นภุมไพบูลย ์บา้นนภสั บา้นอิสระ บา้นสะอาดเอ่ียม บา้นสุภวลัย ์และบา้นโชสิตา 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง ผูซ่ึ้งอยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 ผู้ใช้บริการหอพัก หมายถึง นักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หมายถึง สถาบันการศึกษาของ

ภาครัฐท่ีเปิดสอนนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

 หอพักเอกชน หมายถึง สถานท่ีท่ีให้บริการให้เช่าท่ีพกัอาศยัท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพกั หมายถึง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถาน

ท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ และปัจจยัดา้น

การสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 ผลิตภัณฑ์  (product) หมายถึงรูปแบบต่างๆของหอพักท่ีให้บริการเช่นเป็นอาคาร

คอนกรีตเป็นรูปแบบตึกมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ 10 หอ้งข้ึนไปเป็นตน้ 

 ราคา (price) หมายถึงราคาค่าเช่าพกัรายเดือนเงินค่าประกนัล่วงหน้าค่าประกันความ

เสียหายเป็นตน้ 

 สถานที่ตั้ง (place) หมายถึงอยู่ใกลแ้หล่งชุมชนใกลส้ถาบนัการศึกษาและมีท่ีจอดรถ

สะดวกสบายปลอดภยัเป็นตน้ 

 การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึงการติดป้ายประชาสมัพนัธต์ามสถานท่ีต่างๆ 

 บุคลากร (people) หมายถึงพนักงานมีความรู้มีทกัษะประสบการณ์พูดจาไพเราะสุภาพ

อ่อนนอ้มและเป็นกนัเอง 
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 กระบวนการบริการ (process) หมายถึงการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกๆดา้น

เช่นมีสวสัดิการหอพกัเช่นตูเ้ส้ือผา้เตียงฟูกพดัลมโทรทัศน์และการซ่อมแซมส่ิงของต่างๆภายใน

หอ้งพกัท่ีชาํรุดเป็นตน้ 

 การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical Evidence and Presentation) เป็น

การพฒันารูปแบบการใหบ้ริการโดยการสร้างคุณภาพรวมเพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ก่การดูแล

เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาท่ีมาเช่าพกัเสมือนญาติพ่ีนอ้งการให้คาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆแก่นกัศึกษาท่ีมี

ปัญหาและมาขอรับการปรึกษาเป็นตน้ 

 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการอาศัยข้อมูลท่ีถูกต้องสมเหตุสมผลโดยเลือก

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเช่นการยอมรับในร้านใดร้านหน่ึงหรือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงเป็นตน้ 

 

6. สมมตฐิานการศึกษา 

 ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ไดแก่ เพศ ภูมิลาํเนา คณะท่ีศึกษา รายได้นักศึกษาท่ี

แตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีแตกต่างกนั 
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7. กรอบแนวความคดิ 

 

ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 

1. เพศ 

2. ภูมิลาํเนา 

3. คณะท่ีศึกษา 

4. ระดบัชั้นปีการศึกษา 

5. รายไดต่้อเดือนของนกัศึกษา 

การตดัสินใจใชบ้ริการหอพกั

เอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

1. ผลิตภณัฑ ์(อาคาร) 

2. ราคา 

3. สถานท่ีตั้ง 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. กระบวนการบริการ 

7. การสร้างและการนาํเสนอ 

    ลกัษณะทางกายภาพ 
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กกตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

กกกกกกกก7.1 ตวัแปรอสิระ 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.1.1 ตัวแปรอิสระคือข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ี เลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจาํแนกเป็นรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก เพศ 

กกกกกกกกกกกกกกกก ภูมิลาํเนา 

กกกกกกกกกกกกกกกก ระดบัชั้นปีการศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก คณะท่ีศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก รายไดต่้อเดือนของนกัศึกษา 

 

กกกกกกกกกกกกกกกก7.1.2 ตัวแปรอิสระคือข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ี

เลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนจาํแนกเป็นรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นราคา 

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นบุคลากร 

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

กกกกกกกก7.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัหัวขอ้เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” นั้นเป็น

การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัอาศยัโดยศึกษาจากผูบ้ริโภคท่ี

ตดัสินใจใชบ้ริการแลว้ดงันั้นทฤษฎีหรือแนวความคิดท่ีนาํมาประกอบการศึกษาจึงใชแ้นวความคิด

ทางการตลาดของธุรกิจบริการและแนวคิดของคุณภาพสาํหรับการใหบ้ริการ ซ่ึงผูศึ้กษาสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. แนวความคดิ 

กกกกกกกก1.1 แนวคดิทางการตลาดสําหรับธุรกจิให้บริการ 

กกกกกกกกสุจิตรา ชาํนิวิกยก์รณ์ (2533 : 26) ไดใ้ห้ความหมายว่าบริการหมายถึง การกระทาํหรือ

การปฏิบติัอนัแสดงออกในรูปของความสะดวกสบาย ความปลอดภยั คุณสมบติัท่ีสาํคญัของบริการ

ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใหบ้ริการหลาย ๆ อยา่ง บริการไม่มีบริการคงคลงั

ไม่สามารถจดัเก็บตลอดจนขนส่งบริการได ้บริการมิไดเ้หมือนกนัสนิทหมดทุกอย่าง หรือ ทุกกรณี

และ การกาํหนดมาตรฐานบริการเป็นไปอยา่งยากยิง่ 

กกกกกกกกสุขุม นวลสกุล (2538 : 26) กล่าวว่า “คาํว่าบริการน่าจะเป็นคาํท่ีมีคุณค่า และ ชวนใหภู้มิ

อกภูมิใจเพราะ คาํว่าบริการนั้นหมายถึง การทาํประโยชน์ใหก้บัคนอ่ืนใหค้นอ่ืนมีความสุขความ

พอใจซ่ึงคนท่ีทาํก็น่าจะมีความสุขท่ีตวัเองมีคุณค่าแก่คนอ่ืน ฉะนั้นถา้เราตั้งอุดมการณ์ไวว้่างานของ

เราคือการบริการแลว้งานท่ีเราทาํจะเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการเสมอผูท่ี้มีหวัใจบริการจริง ๆ นั้น

ตอ้งแสวงหาความรู้รอบตวัเพ่ือจะไดใ้ชค้วามรู้นั้นมาใหบ้ริการเขาไดค้วามเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ

หรือ องคก์รไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ หรือ สินคา้ท่ีมีคุณภาพเลิศเท่านั้น 

การพฒันาใหมี้หวัใจบริการกบัคนในองคก์ารก็เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีละเลยไม่ได ้งานบริการ

คือ การทาํใหลู้กคา้พอใจ (Customer’s satisfaction)” ลูกคา้ทุกคนมีความแตกต่างกนัไป ดงันั้นเรา

ตอ้งบริการท่ีดีใหเ้ขาพอใจจึงจะเป็นงานท่ีมีคุณภาพ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2541 : 337) ไดก้ล่าวถึง แนวความคิดทางการตลาดของคอร์ตเลอร์ 

(Kotler, 1994) ว่าธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หรือ 7P’s 

เช่นเดียวกับสินค้าและนอกจากนั้ นแลว้ยงัต้องอาศัยเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมซ่ึงประกอบด้วย

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 1. ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง สินคา้ท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ และ ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์

รูปแบบผลิตภณัฑคุ์ณภาพผลิตภณัฑ์ความทนทานความน่าเช่ือถือความสามารถในการซ่อมแซมได้

รูปลกัษณ์พิเศษการออกแบบห้องพกัสถานท่ีตั้งผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า

(value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัจะมุ่งเน้นดา้นการสร้างผลิตภณัฑท่ี์ใหคุ้ณค่าแก่

ลูกคา้มากกว่าท่ีลูกคา้คาดหวงัจึงมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้

 2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงินเป็นตน้ทุนของลูกคา้แต่เป็นส่วน

ท่ีก่อให้เกิดรายได้กับธุรกิจส่วนประสมทางด้านราคานับเป็นส่วนท่ีมีความยืดหยุ่นมากท่ีสุด

เน่ืองจากราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เหมือนกบัตวัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หรือ

ช่องทางการจดัจาํหน่ายแมว้่าทศวรรษปัจจุบนัจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัราคามีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภคมากข้ึนแต่ปัจจยัดา้นราคาก็ยงัเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดส่วนแบ่งตลาด และ ผลกาํไร

ของบริษัทอยู่เช่นเดิมผูบ้ริโภคจะได้เปรียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (value) กับราคาผลิตภณัฑ ์

(price) ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือดงันั้น การกาํหนดราคาการให้บริการควรมี

ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการ 

 3. สถานท่ีตั้ง (place) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนยา้ยสินคา้จาก

ผูผ้ลิตตวัสินคา้ไปยงัสถานท่ีตอ้งการ และ เวลาท่ีเหมาะสมการกาํหนดทาํเลท่ีตั้งเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภค

โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว้

เพราะทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้นสถานท่ีใหบ้ริการ

หอพกัตอ้งสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการท่ีใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุดจะตอ้งหาทาํเลท่ีตั้ง

ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง อยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษาอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนมีท่ีจอดรถเพียงพอมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างทัศนคติ และ พฤติกรรมการซ้ือโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร หรือ  
ชกัจูงใจผูซ้ื้อการติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นักงานขายทาํการขายและมีการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น

เช่น การโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยใุบปลิวหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
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 5. บุคลากร (people) หมายถึง พนกังานผูใ้หบ้ริการซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือกการฝึกอบรม

และ การจูงใจพนักงานทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากข้ึนแตกต่างเหนือ

คู่แข่งพนักงานมีความรู้ความสามารถมีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้มีความน่าเช่ือถือมี

ความรับผิดชอบส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้มีความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง 

 6. กระบวนการบริการ (process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึง     
มีหลากหลายรูปแบบเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกคา้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
และ ประทบัใจลูกคา้ (customer satisfaction) การทกัทาย และ ตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาติดต่อหอพกั การ

แนะนําลูกค้าเยี่ยมชมห้องพักการคิดค่าบริการท่ีเท่ียงตรงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน           
อยา่งรวดเร็วเช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในหอ้งพกัท่ีเกิดปัญหาทนัทีท่ีลูกคา้แจง้ เป็นตน้ 

 7. การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence andpresentation) 

เป็นการพฒันารูปแบบการให้บริการโดยการสร้างคุณภาพรวมเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ ไดแ้ก่

สภาพแวดลอ้มของบริการท่ีให้บริการการออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนการใช้พ้ืนท่ีในอาคาร

หอพกัการดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู ่และ ทรัพยสิ์นของลูกคา้ให้มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ และ

ลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ และ ทําให้มองเห็นภาพลักษณ์ของ             

การบริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 

 1.2 แนวคดิของคุณภาพสําหรับการให้บริการ 

กกกกกกกก ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และ คณะ (2541 : 342-343) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของคุณภาพสาํหรับ

การให้บริการของคริสโตเฟอร์ (Cristopher, 1996) ว่าเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ

โดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะ 10 ประการมีดงัน้ี 

 1. การเขา้ถึงลูกคา้ (access) บริการท่ีให้กบัลูกคา้ตอ้งอาํนวยความสะดวกในดา้นเวลา

และ สถานท่ีแก่ลูกคา้คือไม่ใหลู้กคา้ตอ้งคอยนานทาํเลท่ีตั้งเหมาะสมเพ่ือแสดงถึงความสามารถของ

การเขา้ถึงลูกคา้ 

 2. การติดต่อส่ือสาร (communication) มีการอธิบายอย่างถูกตอ้งโดยใช้ภาษาท่ีลูกค้า

เขา้ใจง่าย 

 3. ความสามารถ (competence) บุคลากรท่ีให้บริการตอ้งมีความชาํนาญ และ มีความรู้

ความสามารถในงาน 

 4. ความมีนํ้ าใจ (courtesy) บุคลากรตอ้งมีมนุษยสมัพนัธมี์ความเป็นกนัเอง 
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 5. ความน่าเช่ือถือ (credibility) บริษทัและบุคลากรตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และ

ความไวว้างใจในบริการโดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 

 6. ความไวว้างใจ (trust) บริการท่ีใหก้บัลูกคา้ตอ้งมีความสมํ่าเสมอ และ ถูกตอ้ง 

 7. การตอบสนองลูกคา้ (responsiveness) พนักงานจะตอ้งให้บริการ และ แกไ้ขปัญหา

แก่ลูกคา้อยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 8. ความปลอดภยั (security) บริการท่ีให้ตอ้งปราศจากอนัตรายความเส่ียง และ ปัญหา

ต่างๆ 

 9. การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั (tangible) บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจะทาํใหก้ลุ่มเป้าหมาย

สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพดงักล่าวได ้

 10. การเข้าใจ  และ รู้จัก ลูกค้า (understanding/knowing customer) พ นักงาน ต้อง

พยายามเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ และ ใหค้วามสนใจตอบสนองความตอ้งการ 

 

 1.3 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 ศุภกร เสรีรัตน์ (2541 : 6-26) ได้สรุปความหมายของคาํว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

(consumer behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และ การใชสิ้นคา้ และ

บริการ (ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อน และ          

หลงัการกระทาํโดยบุคคลท่ีจะถือว่าเป็นผูบ้ริโภคในท่ีน้ีคือ “บุคคลผูซ่ึ้งมีสิทธิในการไดม้า และ      

ใชไ้ปซ่ึงสินคา้ และ บริการท่ีไดมี้การเสนอขายโดยสถาบนัทางการตลาด” 

กกกกกกกกนอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืนภายในตวับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  ไดแ้ก่

การรับรู้การเรียนรู้การจูงใจเจตคติ และบุคลิกภาพรวมถึงส่ิงเร้าภายนอกท่ีแวดลอ้มตวับุคคลดว้ย

ไดแ้ก่อิทธิพลทางครอบครัวสังคมวฒันธรรมเศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้อาจกล่าวไดว้่า

บุคคลแต่ละคนจะมีรูปแบบของการประพฤติหรือการปฏิบติัตนในการดาํเนินชีวิตอยา่งไรข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 2 ส่วนคือ ปัจจยัในตวับุคคล และ ปัจจยัภายนอกตวั

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจยัภายในตวับุคคลแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กกกกกกกก 1.1 ความต้องการ (needs) หมายถึง สภาวะความจาํเป็นของบุคคลท่ีได้รับการ

กระตุน้ให้เกิดการตอบสนองซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามอายุเพศวุฒิภาวะความสามารถความสนใจ

และ พฒันาการดา้นต่างๆเช่นเด็กเล็กตอ้งการอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือการเจริญเติบโต

ของร่างกายมากกว่าผูใ้หญ่เป็นตน้ 
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 1.2 การรับรู้ (perception) หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจดัระเบียบ 

และ การแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีบุคคลพบเห็น  หรือ  มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องด้วยใน

ส่ิงแวดลอ้มหน่ึง ๆ การรับรู้ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได้โดยบุคคลพิจารณาว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัมีประโยชน ์

 1.3 การเรียนรู้ (learning) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล      

ไปจากเดิมอย่างค่อนข้างถาวรอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับทั้งทางตรง และ ทางออ้ม       

การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีตวักระตุน้ใหเ้กิดการกระทาํตอบเป็นเวลานานพอสมควร 

 1.4 การจูงใจ (motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีได้รับการกระตุ้นให้มุ่ง

ไปสู่เป้าหมายบางอยา่ง 

 1.5 เจตคติ (attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน

การท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น 

 1.6 บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง คุณลักษณะ และ อุปนิสัยเฉพาะตัวของ

บุคคลท่ีไดรั้บการปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาวแ์ละเป็นตวักาํหนดลกัษณะท่าทางการแสดงออกของบุคคล 

 

 2. ปัจจยัภายนอกตวับุคคลแบ่งออกเป็น 5 ปัจจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.1 อิทธิพลทางครอบครัว (family impacts) สถาบนัทางครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้

ของการพฒันาพฤติกรรมของบุคคลโดยกระบวนการสังคมประกิต (socialization) คนเราท่ีเกิดมา

โดยทัว่ไปไม่ว่าเช้ือชาติใดจะเติบโตข้ึนมาบนพ้ืนฐานประสบการณ์ภายในครอบครัว และ ไดรั้บการ

ถ่ายทอดปลูกฝังค่านิยมความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณี  และ วัฒนธรรมท่ีเป็นแบบแผน            

การดาํเนินชีวิตในสงัคมของตนทั้งส้ิน 

 2.2 อิทธิพลทางสังคม (social impacts) สภาพการณ์ของสังคมมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยูข่องบุคคลในสงัคม และ สืบเน่ืองถึงพฤติกรรมของบุคคลได ้

 2.3 อิทธิพลทางวฒันธรรม (cultural impacts) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดรูปแบบ

การดาํเนินชีวิตของคนในสงัคมหน่ึง ๆ ซ่ึงจะทาํใหพ้ฤติกรรมของบุคคลต่างเช้ือชาติแตกต่างกนั 

 2.4 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ (economic impacts) ระบบเศรษฐกิจมีความสัมพนัธก์บั

การกินดีอยูดี่ของประชาชนเป็นอย่างมากถา้บุคคลไม่มีงานทาํไม่มีรายไดย้อ่มไม่สามารถหาปัจจยั

มาตอบสนองความตอ้งการต่าง ๆ ได ้

 2.5 อิทธิพลทางส่ิงแวดลอ้ม (environmental impacts) คนเราต้องปฏิสัมพนัธ์กับ

ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจาํวนัอยูต่ลอดเวลาการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มไปในทางบวกหรือลบ
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ก็ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดด้งันั้นจะเห็นว่าความเป็นมนุษยข์องแต่ละ

บุคคลแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีถูกกาํหนดโดยทั้งภายใน และ ภายนอกตวับุคคล 

 

 1.4 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัที่ใช้กาํหนดการบริโภค 

กกกกกกกก  ถึงแมว้่าความตอ้งการบริโภคสินค้าหรือบริการของผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมีความ

แตกต่างกนัแต่ก็พอจะสรุปไดว้่าตวักาํหนดการบริโภค หรือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ และ บริการโดยรวมมีดงัน้ี (กุลกนิษฐใ์จดี, 2550 : 1) 

 1. รายไดข้องผูบ้ริโภคระดบัรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค

สินคา้ หรือ บริการของผูบ้ริโภคโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้าก

จะบริโภคมากถา้มีรายไดน้อ้ยก็จะบริโภคนอ้ย 

 2. ราคาของสินค้าและบริการเน่ืองจากระดับราคาของสินค้าและบริการเป็น

ตวักาํหนดอาํนาจซ้ือของเงินท่ีมีอยูใ่นมือของผูบ้ริโภคนัน่คือถา้ราคาของสินคา้หรือบริการสูงข้ึนจะ

ทาํให้อาํนาจซ้ือของเงินลดลงส่งผลให้ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้หรือบริการไดน้้อยลงเน่ืองจากเงิน

จาํนวนเท่าเดิมซ้ือหาสินคา้หรือบริการไดน้อ้ยลงในทางกลบักนัถา้ราคาของสินคา้หรือบริการลดลง

อาํนาจซ้ือของเงินจะเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถบริโภคสินค้าหรือบริการได้มากข้ึนด้วย

เหตุผลทาํนองเดียวกนักบัขา้งตน้ 

 3. ปริมาณเงินหมุนเวียนท่ีอยู่ในมือกล่าวคือถา้ผูบ้ริโภคมีเงินหมุนเวียนอยู่ในมือ

มากจะจูงใจใหผู้บ้ริโภคบริโภคมากข้ึนและถา้มีเงินหมุนเวียนอยูใ่นมือนอ้ยก็จะบริโภคไดน้อ้ยลง 

 4. ปริมาณของสินค้าในตลาดถา้สินค้าหรือบริการในท้องตลาดมีปริมาณมาก

ผูบ้ริโภคจะมีโอกาสในการจบัจ่ายใชส้อยหรือบริโภคไดม้ากในทางกลบักนัถา้มีนอ้ยก็จะบริโภคได้

นอ้ยตาม 

 5. การคาดคะเนราคาของสินคา้หรือบริการในอนาคตจะมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคกล่าวคือถา้ผูบ้ริโภคคาดว่าในอนาคตราคาของสินคา้หรือบริการจะสูงข้ึนผูบ้ริโภคจะเพ่ิม

การบริโภคในปัจจุบนั(ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกนัขา้มถา้คาดว่าราคาสินคา้หรือบริการจะ

ลดลงผูบ้ริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบันลง (เพ่ิมการบริโภคในอนาคต) จะเห็นได้ว่าการ

คาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกบัการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในปัจจุบนัและจะมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบั

การตดัสินใจเลือกบริโภคหรือระดบัการบริโภคในอนาคต 

 6. ระบบการคา้และการชาํระเงินเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ีกาํหนดการตดัสินใจ

ในการเลือกบริโภคของผูบ้ริโภคกล่าวคือถา้เป็นระบบการซ้ือขายดว้ยเงินผ่อนดาวน์ต ํ่าผ่อนระยะ
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ยาวจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการบริโภคให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึนนัน่คือผูบ้ริโภคสามารถบริโภคโดย

ไม่ตอ้งชาํระเงินในงวดเดียวมีเงินเพียงส่วนหน่ึงในการดาวน์ก็สามารถซ้ือหาสินคา้และบริการมา

บริโภคไดโ้ดยเฉพาะสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาสูงเช่นบา้นรถยนตเ์ป็นตน้ตรงกนัขา้มถา้ไม่มีระบบ

การซ้ือขายแบบเงินผอ่นคือผูบ้ริโภคจะตอ้งชาํระเงินค่าสินคา้ตามราคาในงวดเดียวผูบ้ริโภคอาจไม่

สามารถซ้ือหาหรือบริโภคสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ได ้

กกกกกกกกนอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกมากท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคของ

ผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศอายุระดบัการศึกษาฤดูกาลเทศกาลรสนิยมหรือความชอบส่วนตวัของ

ผูบ้ริโภคตัวอย่างเช่นในเทศกาลกินเจถา้ผูบ้ริโภครับประทานอาหารเจผูบ้ริโภคจะไม่บริโภค

เน้ือสัตวโ์ดยจะหันมาบริโภคพืชผกัผลไมแ้ทนหรือในวยัเด็กส่วนใหญ่เด็กๆมกัจะชอบบริโภคลูก

อมลูกกวาดขนมมากกว่าเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ (อาย)ุ เป็นตน้ (หอ้งสมุดวิทยพฒัน์, 2549) 

 

 1.5 แนวคดิเกีย่วความต้องการของผู้รับบริการ 

 จิตตนนัท ์เดชะคุปต ์(2540 : 48-49) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการของลูกคา้เก่ียวกบัสินคา้

และบริการต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตสามารถแบ่งเป็น 3 ระดบัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ความตอ้งการในการดาํเนินชีวิต (basic needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานให้

ชีวิตอยูร่อดเช่นความตอ้งการอาหารความตอ้งการออกกาํลงักายเป็นตน้ 

 2. ความตอ้งการความสะดวกสบาย (convenience needs) เป็นความต้องการลด

ภาระความยุ่งยากในชีวิตเช่นความตอ้งการคนทาํความสะอาดบา้นความตอ้งการเส้ือผา้สาํเร็จรูป 

เป็นตน้ 

 3. ความต้องการรูปแบบชีวิตหรือความเป็นเอกลักษณ์  (life-style or identify 

needs) เป็นความตอ้งการเสาะแสวงหาความสุขหรือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตดว้ยความสามารถเผชิญ

กบัส่ิงรอบตวัเช่นความตอ้งการท่องเท่ียวความตอ้งการนนัทนาการเป็นตน้ขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซ้ือของผูรั้บบริการโดยทัว่ไปกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของลูกคา้จะเก่ียวขอ้งกบั

ขั้นตอนของการเลือก 2 ลกัษณะดงัน้ี 

 3.1 การพิจารณาเง่ือนไขต่อรองก่อนอ่ืนลูกคา้จะระบุแบบความเหมาะสมและ

คุณลกัษณะของการบริการท่ีจะเลือกซ้ือบนพ้ืนฐานของความตอ้งการส่วนบุคคลและวตัถุประสงคท่ี์

วางไวใ้นการน้ีลูกคา้จะตอ้งสาํรวจดูงบประมาณท่ีมีอยู่และความจาํกดัในการใชเ้งินท่ีสามารถจ่าย

เพ่ือซ้ือบริการดงักล่าวเม่ือกาํหนดเง่ือนไขต่างๆเรียบร้อยลูกคา้กจ็ะดาํเนินการคน้หาบริการท่ีตรงกบั

เง่ือนไขท่ีตกลงใจไวแ้ละระบุเป็นบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
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 3.2 การพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลือกเม่ือลูกค้าทราบบริการท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการก็จะดาํเนินการเปรียบเทียบและประเมินคุณลกัษณะต่างๆเพ่ือคน้หาบริการท่ีตรงกบัเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดมากท่ีสุดลูกคา้ก็อาจจะตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการดงักล่าว 

 

 1.6 แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสินใจของผู้บริโภค 

 วรวิทย ์พฒันาอิทธิกุล (2549 : 1) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความสาํคญัต่อความ

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บมากเพราะการตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้าน

ใดร้านหน่ึงหรือตราสินค้าใดสินค้าหน่ึงโดยเฉพาะฉะนั้ นการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ ริโภคท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุน้ีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจึง

ปรากฏอยู่ตรงกลางแบบจาํลองปัจจัยฐานของบุคคลทั้งหมดอนัได้แก่ความต้องการแรงจูงใจ

บุคลิกภาพและการรู้จะนาํมาใชพิ้จารณาร่วมกนัเพ่ือใหก้ารเลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาดและอิทธิพลของ

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภคก็จะนํามาใช้พิจารณาและใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันเง่ือนไขหลาย

ประการท่ีจาํเป็นสาํหรับการพิจารณาว่ากิจกรรมใดจึงจะถือว่าเป็นกระบวนการของการตดัสินใจ

ต่อไปน้ีคือกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจ 

 1. ผูต้ ัดสินใจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กนัท่ีจาํเป็นจะ

หาทางแกไ้ขซ่ึงผูต้ ัดสินใจในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลใดๆหรือกลุ่มของบุคคลท่ีไม่ได้รับความพอใจ

สาํหรับสภาวะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนับางอย่างหรือการคาดหวงัของสภาวะในอนาคตรวมทั้งความ

ปรารถนาอยากไดแ้ละสิทธิท่ีจะนาํมากระทาํของบุคคลให้มุ่งไปสู่การแกไ้ขสภาวะในปัจจุบนัหรือ

ในอนาคตดงักล่าว 

 2. ผูต้ ัดสินใจมีความปรารถนาท่ีจะให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงหรือหลาย

เป้าหมายซ่ึงเป้าหมายเหล่าน้ีปกติจะแสดงออกมาในรูปของการให้มาซ่ึงสภาวะของส่ิงท่ีใหม่

บางอยา่งหรือการรักษาไวซ่ึ้งสภาวะของส่ิงเดิมท่ีมีอยู่เป้าหมายต่างๆของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปจึงเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการ 

 3. เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายผูต้ดัสินใจจะต้องกาํหนดทางเลือกท่ีตอ้งการกระทาํท่ีจะ

นาํไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนาไดท้างเลือกต่างๆซ่ึงผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักบัปัจจยัต่างๆเช่น

ตราสินคา้คุณลกัษณะของสินคา้และราคาเป็นตน้ 

 4. ผูต้ ัดสินใจจะต้องเผชิญกับระดับความไม่แน่นอนบางส่วนในการท่ีทางเลือกท่ี

ตอ้งการนาํมาซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจสาํหรับผูบ้ริโภคแลว้ความไม่แน่นอนอาจเป็นขอ้จาํกดัท่ี

เน่ืองมากจากการขาดความรู้ท่ีสมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆหรือระดบัการไม่รู้ของแรงจูงใจเป็นตน้

กระบวนการตดัสินใจจึงเป็นเป้าหมายอยู่ท่ีการแกไ้ขปัญหาในการซ้ือและการใชข้องผลิตภณัฑ์ซ่ึง
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จะส่งผลกระทบท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัชนิดของความไม่แน่นอน

ต่างๆในท่ีสุดก็นาํไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบติัต่อทางเลือกบางอยา่งท่ีธุรกิจมีการนาํเสนออยูใ่น

ตลาดทางเลือกท่ีเลือกแลว้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีไมผ้ลดีท่ีสุดก็ไดแ้ละพฤติกรรมการ

ตดัสินใจในปัญหาอาจจะทาํไดดี้พอสมควรอย่างต่อเน่ืองบ่อยๆจนทาํให้บุคคลสามารถเขา้ไปใกล้

สภาวะของการตดัสินใจท่ีใหผ้ลดีท่ีสุดไดผู้บ้ริโภคตอ้งเผชิญกบัการท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งจริงจงัใน

ตลาดโดยผูบ้ริโภคจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจปัญหา 2 ประการระหว่างท่ีตอ้งตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์และร้านค้าท่ีต้องตัดสินใจซ้ือกับการไม่มีความสามารถท่ีจะสินใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดงันั้นจะเห็นไดว้่ามีเหตุผลมากมายท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคยุง่ยากหรือลาํบากในการตดัสินใจ

ใหมี้ประสิทธิภาพไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. มีความปรารถนาอยากไดม้ากมายเกินไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ขาดเงินทุน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3. มีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. มีเวลาไม่เพียงพอ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. มีการฝึกอบรมท่ีไม่ดี 

กกกกกกกกซ่ึงผูบ้ริโภคไม่เคยหมดความตอ้งการอยากไดเ้ลยผูบ้ริโภคมีแค่ตอ้งการอยากไดสิ้นคา้

มากข้ึนและดีกว่าเดิมสาํหรับสินคา้และบริการทั้งในแง่ความหลากหลายของชนิดสินคา้และรูปแบบ

ท่ีมีใหเ้ลือกมากข้ึนแมว้่าสงัคมของเราจะสามารถจดัหาสินคา้และบริการมาเสนอขายใหก้บัผูบ้ริโภค

ไดม้ากข้ึนกว่าเดิมอยูต่ลอดเวลาแต่ปริมาณจาํนวนสินคา้และบริการกลบัทาํใหป้ระสิทธิภาพในการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคลดลงการวางแผนโดยรวมทั้งหมดจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงวิธีการท่ีจะ

จดัลาํดบัความสาํคญัของการตดัสินใจท่ีมีอยูม่ากมายไดก้ารตดัสินใจสามารถจดัแยกออกตามลาํดบั

ของความจาํเป็นเร่งด่วนหรือความสาํคญัไดด้งันั้นการตดัสินใจบางอย่างสามารถเล่ือนออกไปได้

หรือเอาไปใชต้ดัสินใจในอนาคตเม่ือบุคคลสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดม้ากข้ึน 

 

2. ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

 2.1 ทฤษฎีทัศนคต ิ

 กุณฑลี เวชสาร (2540 : 95) กล่าวไวว้่าการวดัทศันคติของผูบ้ริโภคเป็นหัวใจสาํคัญ

ประการหน่ึงท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจในความต้องการและความรู้สึกของผูบ้ริโภคผูบ้ริหาร

การตลาดสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัทศันคติมาช่วยในการกาํหนดกลยุทธก์ารตลาดตลอดจน

กําหนดจุดยืนหรือตําแหน่งของผลิตภัณฑ์การวัดทัศนคติมักจะถูกนํามาใช้เป็นพ้ืนฐานใน            
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การประเมินประสิทธิผลของการทาํโฆษณานอกจากน้ีขอ้สมมติฐานท่ีว่าทศันคติและพฤติกรรมมี

ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัจะช่วยในการทาํนายหรือพยากรณ์การยอมรับสินค้าของผูบ้ริโภคใน

อนาคตอีกด้วยข้อเสนอแนะทางการตลาดของแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติและ

พฤติกรรมก็คือผูบ้ริหารการตลาดอาจใชก้ารวิจัยทัศนคติผูบ้ริโภคเพ่ือการพยากรณ์ยอดขายใน

อนาคตไดค้วามรู้ท่ีว่าพฤติกรรมสามารถถูกกระทาํให้เกิดข้ึนไดโ้ดยองค์ประกอบดา้นสติปัญญา 

และองคป์ระกอบดา้นอารมณ์เช่นการสร้างแผนการส่งเสริมการขายแบบพิเศษการลดราคาสินคา้ใน

ระหว่างเทศกาลหรือกิจกรรมอ่ืนๆทางการตลาดท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกท่ีดีต่อสินค้าหรือ

บริการนั้นๆและยงักล่าวอีกว่าความยากลาํบากในการวดัทศันคติประการหน่ึงก็คือทศันคติเป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนภายในความรู้สึกนึกคิดของคนมิใช่ส่ิงท่ีจะจบัมาวดัไดโ้ดยง่ายเพราะทศันคติเป็นส่ิงท่ีมองไม่

เห็นแต่จะสงัเกตดูไดโ้ดยทางออ้มเช่นจากการซ้ือหรือไม่ซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 

 2.2 ทฤษฎีการรับรู้ถึงคุณภาพของการบริการ 

 อดุลย  ์จาตุรงคกุล และ คณะ (2546 : 83) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจหมายถึงการ

ตดัสินใจโดยท่ีมีความชอบในทศันคติท่ีเกิดข้ึนตามปฎิกิริยาในการซ้ือสินคา้หรือมีการก่อปฏิกิริยา

ตอบต่อสินค้าเพ่ือผูบ้ริโภคงานวิจัยส่วนมากอิงอยู่ก ับทฤษฎีท่ีว่าความมัน่ใจความไม่มัน่ใจใน

มาตรฐานของสินคา้ท่ีเกิดก่อนขั้นตอนการบริโภคซ่ึงเป็นตวักาํหนดเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีสาํคญั

ยิ่งทั้ งน้ีหมายความว่าลูกค้ามีมาตรฐานบริการบางอย่างในใจก่อนท่ีจะทําการบริโภค (ความ

คาดหมายของผูบ้ริโภค) มีการสังเกตการปฏิบติัการและทาํการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานจากนั้นจึง

สร้างการตดัสินใจดว้ยความพึงพอใจจากการเปรียบเทียบดงักล่าวถา้คุณภาพการบริการตํ่ากว่าความ

คาดหมายผลของการตดัสินใจจะเป็นการไม่ยนืยนัแต่ผลจะออกมาในทางลบถา้กรณีท่ีคุณภาพของ

การบริการดีกว่าท่ีคาดหมายไวผ้ลของการตัดสินใจจะเป็นแบบไม่มีการยืนยนัแต่ผลออกมาใน

ทางบวกและสามารถท่ีจะมีการยนืยนัอยา่งง่ายๆชดัเจนไดผ้ลออกมาตรงตามความคาดหมายอยา่งไร

ก็ตามแมไ้ม่มีการยืนยนัแต่ผลออกมาในทางบวกเป็นอย่างมากมาประกอบกนัเป็นความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนถา้เป็นเช่นน้ีลูกคา้ก็จะยนิดีและพอใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการในอนาคตมากกว่า 

กกกกกกกกฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2542 : 14) กล่าวถึง คุณภาพการใหบ้ริการว่าเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การสร้างความแตกต่างของธุรกิจแบบเดียวกนัซ่ึงต่างก็รักษาระดบัคุณภาพของการบริการไวโ้ดย

พยายามให้บริการตามท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือมากกว่าความคาดหวงันอกจากลูกค้าจะพิจารณาว่า

คุณภาพดีหรือดอ้ยจากขอ้มูลและประสบการณ์ของตนในอดีตแลว้ยงัมีเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือพิจารณา

คุณภาพของการใหบ้ริการดงัน้ี 
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 1. การเขา้ถึงลูกค้าความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าหมายถึงลูกค้าสามารถเขา้มาใช้

บริการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วธุรกิจจึงตอ้งคาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในดา้นทาํเล

ท่ีตั้งสถานท่ีติดต่อเวลาขั้นตอนของระบบงานต่าง ๆ ท่ีรวดเร็วเพ่ือไม่ใหลู้กคา้ตอ้งคอยนาน 

 2. การติดต่อส่ือสารเป็นการบอกใหลู้กคา้ทราบถึงรายละเอียดของสินคา้ และ บริการ

ต่างๆท่ีถูกตอ้งและชดัเจนใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่ายมีภาพประกอบ 

 3. ความสามารถหมายถึงความรู้ความสามารถ และ ความชาํนาญในการให้บริการของ

พนกังานเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ว่าจะไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้ง และ ยติุธรรม 

 4. ความสุภาพอ่อนโยนแสดงถึงความมีนํ้ าใจจริงใจยนิดีตอ้นรับ และมีความเป็นกนัเอง 

 5. ความเช่ือถือได ้หมายถึงการสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ลูกคา้โดยให้การบริการท่ีดี

ท่ีสุดลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ว่าไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด และ พอใจ 

 6. ความไวว้างใจลูกคา้จะเกิดความไวว้างใจเม่ือไดรั้บบริการอยา่งถูกตอ้งสมํ่าเสมอเท่า

เทียมกบัลูกคา้รายอ่ืนเม่ือเกิดความไวว้างใจก็จะเกิดความจงรักภกัดีในสินคา้ และ บริการไม่เปล่ียน

ใจไปใชบ้ริการของคู่แข่ง 

 7. การตอบสนองลูกคา้เป็นการให้บริการตอบสนองลูกคา้ทนัทีเม่ือตอ้งการใชบ้ริการ

หรือ เกิดปัญหาตอบขอ้ซกัถามอยา่งรวดเร็ว และ ถูกตอ้ง 

 8. ความปลอดภยัผูรั้บบริการจะได้รับความปลอดภยัในการใชบ้ริการไม่เส่ียงไม่เกิด

ปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลงัไม่ผดิพลาด 

 9. การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกัลูกคา้สามารถคาดคะเนคุณภาพของการบริการได ้หรือ

สามารถสัมผสัด้วยความรู้สึกได้ว่าจะได้รับการบริการในระดับใดการรู้จัก และ เข้าใจลูกค้าผู ้

ให้บริการควรทราบดีว่าลูกคา้ตอ้งการอะไรให้ความสนใจ และ คอยตอบสนองความตอ้งการนั้น

อยา่งรวดเร็วก่อนท่ีลูกคา้จะเปล่ียนใจไปใชบ้ริการของคู่แข่งรายอ่ืน 

 

 2.3 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และ คณะ (2541 : 109) กล่าวว่า ความตอ้งการของคนเป็นจุดเร่ิมตน้

ของกระบวนการจูงใจคนเรามีความตอ้งการท่ีจะสนอง "ตน" ในดา้นความต้องการขั้นตํ่าจนถึง

ความตอ้งการขั้นสูงตามลาํดบัความตอ้งการขั้นตํ่า คือ ความตอ้งการท่ีจะอยู่รอดเช่นความหิวความ

กระหายส่วนความตอ้งการขั้นสูง ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความรักไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหมู่

คณะไดมี้เกียรติยศช่ือเสียงไดใ้ฝ่หาความรู้ และ แสวงหาส่ิงสวยงามให้แก่ชีวิต เป็นตน้ และ ถือว่า

การท่ีคนเราจะพฒันา "ตน" ให้สมบูรณ์นั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการตามลาํดบัขั้นโดยลาํดบั

จนถึงขั้นท่ีสามารถเขา้ใจตนเอง และโลกโดยถ่องแท ้และ ดว้ยความเช่ือพ้ืนฐานน้ีเองนักจิตวิทยาจึง



19 
 

เช่ือว่าธรรมชาติแท้จริงของมนุษยน์ั้นดีถา้ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษยไ์ด้รับการตอบสนอง

มนุษยจ์ะตอ้งทาํแต่ความดีถา้มนุษยต์อ้งด้ินรน และ ทาํส่ิงท่ีไม่ดีหรือส่ิงท่ีผิดทาํนองครองธรรมก็

เพราะการพยายามหาทางตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานด้วยวิธีต่างๆนั่นเองลาํดับขั้นความ

ตอ้งการของมนุษยโ์ดยเร่ิมจากความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองเป็นอนัดับแรกโดยเน้นว่า

บุคคลตอ้งไดรั้บการตอบสนองในขั้นตํ่า ๆ ก่อนจะพฒันาความตอ้งการในขั้นสูงต่อไปซ่ึงลาํดบัขั้น

ความตอ้งการไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ความต้องการทางกายภาพ หรือ ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) 

เป็นความต้องการขั้นมูลฐานของมวลมนุษย  ์และ เป็นส่ิงจาํเป็นเพ่ือให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้ 

ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ นํ้า ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นตน้ 

 2. ความตอ้งการความปลอดภัยและมัน่คง (safety needs) ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของ

ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองใหร้อดพน้จากอนัตรายต่างๆเช่นอุบติัเหตุอาชญากรรม และ

ปรารถนาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 3. ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) คือ การท่ีบุคคลแต่ละคนตอ้งการท่ีจะไดร่้วม

เป็นสมาชิกคนหน่ึงของสงัคม และ ไดรั้บการยอมรับตอ้งการมีความสมัพนัธห์รือคบหาสมาคมกบั

บุคคลอ่ืน ๆ ตอ้งการใหเ้ป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนฝงูตอ้งการมิตรภาพ และ ความรัก 

 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้น

นิยมนับถือตนความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนั้น รวมถึงความเช่ือมัน่ในตนเองความสําเร็จ

ความสามารถความรู้การนบัถือตนเองความตอ้งการท่ีจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่คนโดยทัว่ไป 

 5. ความตอ้งการท่ีจะประสบผลตามความปรารถนา (self – actualization needs) เป็น

ความตอ้งการของมนุษยท่ี์อยูใ่นลาํดบัสูงท่ีสุดความตอ้งการเหล่าน้ี คือความตอ้งการของบุคคลแต่

ละคนท่ีจะให้ความรู้ความสามารถของตนเป็นท่ีประจกัษ์แก่คนทั้งหลายจากทฤษฎีความตอ้งการ

ของอบัราฮมั มาสโลวน้ี์ ผูศึ้กษาคิดว่ามนุษยเ์ราส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการมีความสะดวกสบายในชีวิต

ตอ้งการปัจจยัขั้นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตตลอดจนความปลอดภยัในการเขา้พกัคา้งแรมในโรงแรม

และ มีความปรารถนาท่ีจะให้สังคมไดรั้บรู้ถึงสภาวะการเขา้พกัในโรงแรมท่ีดี และ มีช่ือเสียงนั่น

หมายถึง ความมีเกียติยศ และ ช่ือเสียงดว้ย 
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 2.4 ทฤษฎีส่วนประสมของการตลาดบริการ (7 P's) 

 กฤษณา รัตนพฤกษ ์(2545 : 31) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานหลกัของการตลาดคือส่วน

ประสมท างการตลาด  4 P's ได้แก่  1. ผลิตภัณ ฑ์  2. ราคา 3. ช่องท างการจัดจําหน่ าย  และ                      

4. การส่งเสริมการตลาดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารสามารถควบคุมไดโ้ดยการจดัส่วนประสมทั้ง 4 อย่าง

ใหเ้หมาะสมท่ีสุดเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายไดแ้ต่เน่ืองจากปัญหา

และลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดทาํให ้4 P's ไม่เพียงพอสาํหรับตลาดบริการ

ดงันั้นส่วนประสมการตลาดจึงมีเพ่ิมอีก 3P's เพ่ือใหไ้ปถึงการบริหาร และ สะทอ้นถึงการท่ีบริการมี

ลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ 1. กระบวนการใหบ้ริการ 2. พนกังานผูใ้หบ้ริการและ 3. ลกัษณะทางกายภาพ

(ศิริวรรณเสรีรัตน์ และ คณะ, 2546 : 431) โดยเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดการทั้ ง 7 P's ซ่ึง             

ผูศึ้กษาจะได้อธิบายรายละเอียดแต่ละตวัของส่วนประสมทางการตลาดบริการและเป็นเร่ืองของ          

กลยทุธใ์นระดบัองคก์ร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะสามารถสนองตอบ

ความตอ้งการแก่ลูกค้าซ่ึงผูใ้ห้บริการสามารถเสนอบริการท่ีดีให้แก่ลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ

พอใจและประทบัใจในการบริการไดแ้ก่คุณภาพการใชบ้ริการเหนือคู่แข่งหรือตามท่ีลูกคา้คาดหวงั

การมีบริการหลงัการขายท่ีดีมีความน่าเช่ือถือบริการดว้ยคุณภาพสมํ่าเสมอความมีช่ือเสียงของ         

สถานประกอบการมีสญัลกัษณ์หรือตรายีห่อ้เป็นท่ีรู้จกักนัดี 

กกกกกกกก2. ราคาการกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการท่ี

ชดัเจนและง่ายต่อการจาํแนกระดบัการบริการท่ีต่างกนัผูใ้ห้บริการสามารถนาํกลยุทธ์ดา้นราคามา

ใชเ้พ่ือตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการราคาค่าบริการเหมาะสมกับระดบัการให้บริการอตัราค่าบริการ            

มีความยติุธรรม และ มีเง่ือนไขการชาํระเงินท่ีสะดวกต่อลูกคา้ 

กกกกกกกก3. ช่องทางการจาํหน่าย (สถานท่ีตั้ง) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นั้นจะตอ้งกระทาํใหท้นั

กบัเวลา และ สถานท่ีตามท่ีผูบ้ริโภคนั่นคือช่องทางการให้บริการเป็นการบริการออกสู่ตลาดจากผู ้

ให้บริการไปสู่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น มีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ห้ และ ผูรั้บบริการ

สถานท่ีตั้งของผูใ้หบ้ริการสะดวกต่อผูท่ี้ตอ้งการจะมาใชบ้ริการ 

กกกกกกกก4. การส่งเสริมทางการตลาดการบอกกล่าวใหผู้บ้ริโภครับรู้ และ เขา้ใจว่ามีสินคา้ หรือ

บริการอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนมีประโยชน์แก่ผูซ้ื้ออยา่งไรวางจดัจาํหน่าย ณ ท่ีใดราคาเท่าใดซ่ึงเป็นการ

ติดต่อส่ือสาร และ การกระจายข่าวสารไปสู่ลูกคา้เป้าหมายตลอดจนการจดัการส่งเสริมการขายเพ่ือ

กระตุน้ผูใ้ชบ้ริการให้ตดัสินใจง่ายข้ึนซ่ึงผูใ้ห้บริการอาจใชว้ิธีการส่งเสริมการตลาดดว้ยวิธีต่าง ๆ

เช่น  การโฆษณ าตามส่ือต่าง ๆ  เพ่ือให้ ลูกค้ารู้จักสถานประกอบการ การส่งเสริมการขาย              
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การให้ส่วนลด หรือ การกาํหนดเง่ือนไขพิเศษต่าง ๆ ให้กบัลูกคา้ และ การประชาสัมพนัธส่์งเสริม

ภาพลกัษณ์ในกิจกรรมกบัโครงการต่าง ๆ 

กกกกกกกก5. บุคลากรหรือพนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีใหก้ารบริการนั้น ๆ

ซ่ึงจะตอ้งรวมตั้งแต่เจา้ของผูบ้ริหารพนกังานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพ

ของการให้บริการ ผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งมีการเลือกการฝึกอบรม และการจูงใจผูใ้ห้บริการ เพ่ือทาํ

ใหลู้กคา้พอใจเป็นอยา่งมากซ่ึงคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานบริการควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 1. เป็นผูมี้สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์คล่องแคล่วกระตือรือร้นมีชีวิตชีวา 

 2. มีสุขภาพจิตท่ีดีมีอธัยาศยัท่ีดียิม้แยม้แจ่มใสสุภาพอ่อนนอ้มเป็นกนัเอง 

 3. มีจิตสาํนึกของงานบริการมีความภูมิใจในบทบาทหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4. มีความสามารถในการปรับตวัไดทุ้กสถานการณ์รู้จกัควบคุมตวัเอง มีความอดทนอด

กลั้นมีความยืดหยุ่น เป็นคนช่างสังเกต และ มีดุลพินิจในการแก้ปัญหาเฉพาะต่าง ๆ ครอบคลุม  

ความมีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี 

 6. กระบวนการให้บริการกระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสําคัญมากต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทันสมัยในการทําให้เกิด

กระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได้ เน่ืองจากให้บริการโดยทั่วไปมักจะ

ประกอบดว้ยขั้นตอนหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การให้บริการ

ตามความตอ้งการการชาํระเงิน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยงกนัอยา่งดี หากมี

ขั้นตอนใดท่ีไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียวยอ่มทาํใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ 

 7. ลกัษณะทางกายภาพ คือ การเอาใจใส่ลูกค้าท่ีเข้ามาพกัท่ีโรงแรม และ ควรจะมี

อธัยาศยัท่ีดีต่อลูกค้ามีการพูดคุยกับลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้รู้สึกประทับใจเหมือนอยู่บ้านของตนเอง

ดงันั้น แนวความคิดส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการน้ีเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยให้ทราบถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการบริการท่ีมีคุณภาพราคาท่ีเหมาะสม

มีช่องจดัจาํหน่ายท่ีน่าสนใจมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรม

พนกังานมีอธัยาศยัมีการเอาใจใส่ลูกคา้ และ มีการบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 

3. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากรายงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

กกกกกกกก กฤษฏ์ิ กาญจนกิตติ (2541 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงแรม

ในอาํเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่าในการเลือกใช้บริการทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นอตัราค่าหอ้งพกั และ สภาพของหอ้งพกัส่วนระดบับริการ
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เลือกปัจจยัดา้นความสะดวกสบายของทาํเลท่ีตั้ง ความสะดวกสบายในการเดินทาง การตอ้นรับของ

พนกังานสภาพหอ้ง และ ระบบความปลอดภยั 
กกกกกกกกสุกัญญา ประยูรศร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ต่อการให้บริการหอพักของสถาบัน             

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ                  

เร่ืองความน่าเช่ือถือไวว้างใจไดข้องเจา้หนา้ท่ีงานหอพกั การทาํความสะอาดของแม่บา้น และ ความ

ใกลข้องหอพกักบัอาคารเรียน ส่วนปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

คือ เร่ืองหอ้งคอมพิวเตอร์ประจาํหอ อินเทอร์เน็ต ชนิดของอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้ให้ และ สภาพของ      

ตูเ้ส้ือผา้ 

กกกกกกกกวลีวลัย ์สุขวฒันะวินากุล (บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ผลการวิจัย 

สรุปว่าการวิเคราะห์ปัจจัย  สามารถแบ่งออก   ได้เป็น 8 องค์ประกอบ คือ  ด้านบุคลากร และ           

การบริหารหอพกั ดา้นสวสัดิการภายในหอพกั ดา้นบริการเสริม ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกภายใน 

ดา้นร้านคา้ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการติดต่อส่ือสารและความบนัเทิง และ ดา้นความ

อิสระ ผลการวิจัยยงัพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างต่อการให้

ความสาํคญักบัองคป์ระกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชน อยา่งมีนยัสาํคญั 

กกกกกกกก ณัฐพล กกกาํแหง (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

นักศึกษาปริญญาตรีในการเลือกเช่าหอพกัในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักศึกษาปริญญาตรีในการเลือก

เช่าหอพกัในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในระดับมากได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้านสถานท่ีตั้งดา้น

บุคลากรดา้นกระบวนการบริการ และ ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

กกกกกกกก นงเยาว ์ตะนะวงค์ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเครือข่ายของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง จากผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ อนัดบัหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร 

รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการการบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการ

นาํเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

กกกกกกกก จากแนวคิดทฤษฎี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํเป็นจะตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกท่ีจะใช้

บริการหอพกัว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกเข้าพกัใน
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หอพกัซ่ึงผูศึ้กษาได้นําเอาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์เข้าดว้ยกันในการศึกษา

เพ่ือให้ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจหอพกัในการวางแผนกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการ

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ และ เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจท่ีจะประกอบ

ธุรกิจหอพกัต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

บทที ่3 

วธิีดําเนินการศึกษา 

 

กกกกกกกกการศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ

หอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในคร้ังน้ีเป็นการทาํ

วิจัยเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรคือ

นักศึกษาผูม้าใช้บริการเช่าหอพักเอกชนในบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีเก็บแบบสอบถามแบบเจาะจง และ กาํหนดเง่ือนไขในการเก็บตวัอย่างว่า 

จะตอ้งเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเช่าพกัอาศยัในหอพกั

เอกชนเท่านั้นแลว้นําเอาข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปจากการทาํวิจัย โดยมีข้อมูลและ

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการทาํวิจยัซ่ึงจาํแนกได ้2 ประเภทคือขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) และ ขอ้มูล

ทุติยภูมิ (secondary data) 

กกกกกกกก1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถาม

นกัศึกษาท่ีเช่าหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีการรวบรวม

ไวท้ั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเอกสารวารสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ประชากร 

กกกกกกกกประชากรท่ีจะศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใชบ้ริการเช่าหอพกัเอกชน ไดแ้ก่ บา้นยา่แหวว, ณัฐภูมิเฮาส์, บา้นพกัคุณเปรม

, บ้านภุมไพบูลย ,์ บ้านนภัส, บ้านสะอาดเอ่ียม, บ้านอิสระ, บ้านสุภวลัย,์ และ บ้านโฆสิตา จาก

จาํนวนประชากรทั้งหมด 422 คน 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

กกกกกกกกลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคือแบบสอบถาม (questionnaire)โดยการเก็บ

รวบรวมเป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ซ่ึงคาํถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิดประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กกกกกกกกตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกใช้บริการหอพกัเอกชน 

บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ เพศ ภูมิลาํเนา ระดบัชั้นปี การศึกษาคณะท่ีศึกษา รายไดต่้อเดือนของ

นกัศึกษาจาํนวน 6 ขอ้ 

กกกกกกกกตอนที่ 2 ขอ้มูลดา้นความตอ้งการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกั

เอกชนในบริการดา้นต่างๆไดแ้ก่ราคาค่าเช่ารูปแบบการชาํระค่านํ้ ารูปแบบการชาํระค่าไฟฟ้าและ

ความตอ้งการในดา้นอุปกรณ์หอ้งพกัอ่ืนๆจาํนวน 5 ขอ้ 

กกกกกกกกตอนที่ 3 ขอ้มูลระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีไดแ้ก่ 1. ผลิตภณัฑ ์2. ราคา 3.สถานท่ีตั้ง 4.การส่งเสริมการตลาด 5. บุคลากร 6. 

กระบวนการบริการและ 7. การสร้างการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพจาํนวน 30 ขอ้ 
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ตารางที่ 1 สดัส่วนของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

ตอนที ่ ข้อคาํถาม ข้อที ่ จาํนวน ร้อยละ 

1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค 1 - 6 6 14.63 

2 ขอ้มูลดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 7 - 11 5 12.20 

3 ขอ้มูลปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค 

ขอ้มูลปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค 
ขอ้มูลปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค    

ขอ้มูลปัจจยัดา้นการส่งเสริมการส่งออกท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค  

ขอ้มูลปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค   

ขอ้มูลปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค    

ขอ้มูลปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

12.1 - 12.4 

 

13.1 - 13.4 

 

14.1 - 14.4 

 

15.1 - 15.3 

 

16.1 - 16.5 

 

17.1 - 17.5 

 

18.1 - 18.5                     

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

49.75 

 

9.75 

 

9.75 

 

7.32 

 

12.20 

 

12.20 

 

12.20 

 รวม     41 ข้อ 100.00 

 
กกกกกกกก โดยแบบสอบถามเป็นแบบชนิดเลือกตอบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัและ

ชนิดปลายเปิดจาํนวน41ขอ้เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ประยุกต์ตามแบบของลิเคิ ร์ต 

(ธานินทร์ศิลปจารุ, 2545 : 77) โดยกาํหนดค่านํ้ าหนกัการประเมินค่าโดยแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
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กกกกกกกกกกกกกกกกระดบั 5 หมายถึงสาํคญัมากท่ีสุด 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดบั 4 หมายถึงสาํคญัมาก 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดบั 3 หมายถึงสาํคญัปานกลาง 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดบั 2 หมายถึงสาํคญันอ้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกกระดบั 1 หมายถึงสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

กกกกกกกกแบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาได้ปรับปรุง และ พฒันาจากนงเยาว ์              

ตะนะวงค์ (2550)โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสร้างจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

กกกกกกกก2.2 วธิีการสร้างเคร่ืองมือ 

กกกกกกกกวิธีการสร้างเคร่ืองมือไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัการ

พฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือในการทาํวิจยัหรือแบบสอบถามดงัน้ี 

กกกกกกกก1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการสร้างแบบสอบถาม 

กกกกกกกก2. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแนวคิดของ    

ลิเคิร์ต 

กกกกกกกก3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก4. วดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของเคร่ืองมือในการทําวิจัยหรือ

แบบสอบถามเพ่ือเป็นการทดสอบความสามารถในการวดัได้ตรงหรือครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ี

ตอ้งการศึกษาโดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยให้อาจารย์

ท่ีปรึกษา อาจารยเ์ลิศลกัษณ์ เจริญสมบติัอาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการ

จดัการช่วยตรวจสอบแสดงขอ้เสนอแนะ 

กกกกกกกก5. หลงัจากท่ีไดแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบและสมบูรณ์แลว้จึงไดน้าํแบบสอบถาม

ท่ีสร้างข้ึนไปแจกใหก้บักลุ่มเป้าหมายเพ่ือทาํการเก็บและบนัทึกขอ้มูล 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการรวบรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังนี้ ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

กกกกกกกก1. ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคือนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยั

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีใชบ้ริการเช่าหอพกัเอกชน ไดแ้ก่บา้นยา่แหว, ณัฐภูมิเฮาส์, 

บ้านพกัคุณเปรม, บ้านภุมไพบูลย,์ บ้านนภัส, บ้านสะอาดเอ่ียม, บ้านอิสระ, บ้านสุภวลัย ,์ และ

บา้นพกัโฆสิตา   

กกกกกกกก2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาลงรหัส บันทึกข้อมูลเพ่ือประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  

 

4. สถิตทิี่ใช้ในการจดัทํา 

กกกกกกกก การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบดงัน้ี 

ก ก ก ก ก ก ก ก 5.1 ก ารวิ เค ราะห์ ข้อ มู ล โ ด ยใช้ส ถิ ติ พ รร ณ น า  (descriptive statistics) ได้แ ก่

ความถ่ี(frequency) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) ร้อยละ (percentage) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(standard deviation) โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินแปลผลค่าเฉล่ียพิจารณาจากหลกัเกณฑ์

เฉล่ียของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2545 : 77) 

กกกกกกกก คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด 

กกกกกกกก คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลมาก 

กกกกกกกก คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลปานกลาง 

กกกกกกกก คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลนอ้ย 

กกกกกกกก คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึงปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก ผูศึ้กษาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

กกกกกกกก 5.1 ตรวจสอบขอ้มูลโดยผูศึ้กษานาํแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง 

กกกกกกกก 5.2 ดาํเนินการตรวจใหค้ะแนนรายขอ้ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

กกกกกกกก 5.3 นาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติสาํหรับการประมวลผลทางสถิติ 
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กกกกกกกกกกกกกก 5.3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้บ ริโภคซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ี ยวกับ

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุ ภูมิลาํเนาระดับชั้นปี

การศึกษาคณะท่ีศึกษา รายไดต่้อเดือนของนักศึกษา โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ค่าความถ่ี และ 

ค่าร้อยละ 

 5.3.2 การวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ได้แก่ 1. ผลิตภณัฑ์ 2. ราคา 3. สถานท่ีตั้ ง 4. การส่งเสริมการตลาด 5. บุคลากร 6. กระบวนการ

บริการและ 7. การสร้างการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยใชส้ถิติอนุมานไดแ้ก่ค่าเฉล่ียเลขคณิต

และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 5.3.3 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมุติฐานตามส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ได้แก่  1. ผลิตภัณ ฑ์  2. ราคา3. สถานท่ีตั้ ง  4. การส่งเสริมการตลาด  5. บุคลากร  6. 

กระบวนการบริการและ 7. การสร้างการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ       

t – test และ Anova จาํแนกตาม เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และ รายไดต่้อเดือน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกในการศึกษาเร่ือง การศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ผูท้าํวิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

กกกกกกกกส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

กกกกกกกกส่วนที่ 2 ความตอ้งการความตอ้งการเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกส่วนที่ 3 ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

กกกกกกกกส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

กกกกกกกกผลการศึกษามีดงัน้ี 

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกก 
กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ภูมิลาํเนา

ระดบัชั้นปีการศึกษาคณะท่ีศึกษา รายไดต่้อเดือนของนกัศึกษา ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 2-6 

 

ตารางที่ 2 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

230 

192 

54.5 

45.5 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบว่าผูใ้หข้อ้มูลเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 และ เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 45.5   
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ตารางที่ 3 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามภูมิลาํเนา 

ภูมลิาํเนา จาํนวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้

ภาคใต ้

ภาคตะวนัตก 

16 

297 

7 

42 

43 

17 

3.8 

70.3 

1.7 

10.0 

10.2 

4.0 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.3 

รองลงมาคือ ภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 10.2 ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้คิดเป็นร้อยละ 10.0 ภาคตะวนัตก

ร้อยละ 4.0 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 3.8 และภาคตะวนัออก คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 4 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษา 

ระดับช้ันปีการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3 

ชั้นปีท่ี 4 

71 

68 

263 

20 

16.8 

16.2 

62.3 

4.7 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 62.3 

รองลงมาคือ ชั้นปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 16.8  ชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 16.1 และชั้นปีท่ี 4 คิดเป็น 

ร้อยละ 4.7 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 5 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามคณะท่ีศึกษา 

คณะที่ศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะวิทยาการจดัการ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

103 

179 

140 

24.4 

42.4 

33.2 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ศึกษาอยูค่ณะวิทยาการจดัการ คิดเป็นร้อยละ 

42.4 รองลงมาคือ ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 33.2 และ

ศึกษาอยูค่ณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.4 ตามลาํดบั 

 
ตารางที่ 6 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

3,001 – 4,000 บาท 

4,001 – 5,000 บาท  
มากกว่า 5,000 บาท 

137 

91 

194 

32.4 

21.6 

46.0 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 5,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.4 และมีรายได้

ระหว่าง 4,001-5,000 บาท ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eds.su.ac.th/faculty.htm#fac11
http://www.eds.su.ac.th/faculty.htm#fac12
http://www.eds.su.ac.th/faculty.htm#fac13
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ส่วนที่ 2 ความต้องการความต้องการเช่าหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
กกกกกกกกการศึกษาในส่วนของความต้องการความต้องการเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบไปดว้ย ราคาค่าเช่าต่อเดือนในปัจจุบนั 

ราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนท่ีตอ้งการ รูปแบบการชาํระค่านํ้ า รูปแบบการชาํระค่าไฟฟ้า และความ

ตอ้งการในดา้นอุปกรณ์หอ้งพกัอ่ืนๆ ซ่ึงผลการศึกษาแสดงดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7-11 

 

ตารางที่ 7 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนใน

ปัจจุบนั 

ราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนใน

ปัจจุบัน 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

2,001 – 3,000 บาท 

3,001 – 4,000 บาท 

มากกว่า 4,001 บาท 

75 

61 

225 

61 

17.7 

14.5 

53.3 

14.5 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบว่าผูปั้จจุบนัให้ขอ้มูลเช่าหอพกัในอตัราเดือนละ 3,001 – 4,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือเช่าหอพกัในอตัราตํ่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 17.7 

เช่าหอพักในอัตรา 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน  และในอัตรามากกว่า 4,000 บาทต่อเดือน ใน

สดัส่วนท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 8 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามวงเงินราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนท่ี

ตอ้งการ 

ราคาค่าเช่าหอพกัต่อเดือนที่

ต้องการ 

จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

2,001 – 3,000 บาท 

3,001 – 4,000 บาท 

มากกว่า 4,001 บาท 

119 

179 

107 

17 

28.2 

42.4 

25.4 

4.0 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งการเช่าหอพกัในอตัรา 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็น          

ร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ ตอ้งการเช่าหอพกัในอตัราตํ่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.2 ในอตัรา 

3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.4  และในอตัรามากกว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 

ตารางที่ 9 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามลกัษณะการชาํระค่านํ้ าท่ีตอ้งการ 

ลกัษณะการชําระค่านํา้ จาํนวน ร้อยละ 

แบบมิเตอร์ 

แบบเหมาจ่าย 

ไม่ระบุ 

337 

28 

17 

89.4 

6.6 

4.0 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ตอ้งการชาํระค่านํ้ าในรูปแบบการจ่ายตาม

มิเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 89.4 รองลงมาคือ ตอ้งการชาํระในแบบเหมาจ่าย ร้อยละ 6.6 และมีผูใ้หข้อ้มูล

ท่ีไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 10  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามลกัษณะการชาํระค่าไฟฟ้าท่ี

ตอ้งการ 

ลกัษณะการชําระค่าไฟฟ้า จาํนวน ร้อยละ 

แบบมิเตอร์ 

 แบบเหมาจ่าย 

322 

100 

76.3 

23.7 

รวม 422 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบว่าผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ตอ้งการชาํระค่าไฟฟ้าในรูปแบบการจ่ายตาม

มิเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ ตอ้งการชาํระในแบบเหมาจ่าย ร้อยละ 23.7 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 11 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเฟอร์นิเจอร์ท่ีตอ้งการ 

เฟอร์นิเจอร์ จาํนวน ร้อยละ 

โทรทศัน์สี 

ตูเ้ยน็ 

โต๊ะเคร่ืองแป้ง 

ชั้นวางหนงัสือ 

พรมปูพ้ืนหอ้ง 

ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 

ชุดรับแขก 

119 

251 

119 

216 

76 

185 

93 

28.2 

59.5 

28.2 

51.2 

18.0 

43.8 

22.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลตอ้งการใหมี้เฟอร์นิเจอร์ประเภทตูเ้ยน็ในหอ้งพกัมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ ต้องการให้ชั้นวางหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 51.2 ชุดโต๊ะ

รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 43.8 โทรทศัน์สีและโต๊ะเคร่ืองแป้ง ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคิดเป็น

ร้อยละ 28.2 ชุดรับแขก คิดเป็นร้อยละ 22.0 และพรมปูพ้ืนหอ้ง คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลาํดบั 
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ส่วนที่ 3 ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ เลือกใช้บริการหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

 

ตารางที่ 12  ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ

เลือกเช่าหอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.82 0.63 มาก 

ดา้นสถานท่ีตั้ง 3.71 0.78 มาก 

ดา้นบุคลากร 3.70 0.70 มาก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.69 0.43 มาก 

ดา้นราคา 3.63 0.68 มาก 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.58 0.63 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.55 0.71 มาก 

รวม 3.64 0.66 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) เม่ือพิจารณาในปัจจยั

แต่ละดา้นพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลให้ความสําคัญในระดับมากในทุกปัจจยั คือ ด้านการสร้างและการ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ด้านสถานท่ีตั้ ง ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

กระบวนการบริการ และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.82, 3.71, 3.70, 3.69, 3.63, 3.58 และ 

3.55) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 13  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 
ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

การออกแบบและความสวยงามของหอพกั 3.78 0.51 มาก 

ขนาดของหอ้งพกั 3.73 0.65 มาก 

ความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั 3.71 0.63 มาก 

ภาพพจน์และช่ือเสียงของหอพกั 3.57 0.58 มาก 

รวม 3.69 0.43 มาก 

กกกกกกกก 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) เม่ือ

พิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองการออกแบบ

และความสวยงามของหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.78) ขนาดของหอ้งพกั (ค่าเฉล่ีย 3.73) ความครบครันของ

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกั (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ ภาพพจน์และช่ือเสียงของหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 14  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านราคา 

 

ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

ความเหมาะสมของค่านํ้ าค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 3.84 0.67 มาก 

ความเหมาะสมของค่าเช่าหอ้งต่อเดือน 3.83 0.83 มาก 

ราคาหอพกัถูกเม่ือเทียบกบัหอพกัอ่ืน 3.49 0.66 ปานกลาง 

ค่าประกนัความเสียหาย 3.39 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.68 มาก 
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 จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในด้านราคาโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) เม่ือ

พิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองความเหมาะสม

ของค่านํ้ าค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (ค่าเฉล่ีย 3.84) และความเหมาะสมของค่าเช่าหอ้งต่อเดือน (ค่าเฉล่ีย 

3.83) ให้ความสาํคญัในระดบัปานกลางในประเด็น ราคาหอพกัถูกเม่ือเทียบกบัหอพกัอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 

3.49) และค่าประกนัความเสียหาย (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 15  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง 

ปัจจยัด้านสถานที่ตั้ง 
ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

ความสะดวกในการเดินทาง 3.84 0.48 มีผลมาก 

หอพกัอยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษา 3.77 0.79 มีผลมาก 

หอพกัอยูใ่กลร้้านคา้หรือร้านอาหาร 3.63 1.04 มีผลมาก 

หอพกัอยูใ่กลแ้หล่งบนัเทิงกลางคืน 3.62 0.84 มีผลมาก 

รวม 3.71 0.78 มผีลมาก 

 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นสถานท่ีตั้งโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) 

เม่ือพิจารณาจากประเด็นยอ่ยพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลให้ความสําคัญในระดับมากเก่ียวกับเร่ืองความ

สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.84) หอพกัอยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.77) หอพกัอยูใ่กล้

ร้านค้าหรือร้านอาหาร (ค่าเฉล่ีย 3.63) และหอพกัอยู่ใกลแ้หล่งบันเทิงกลางคืน (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 16  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

การใหส่้วนลดพิเศษในการเขา้พกั 3.76 0.68 มาก 

ป้ายโปสเตอร์โฆษณา/ใบปลิว 3.50 0.58 ปานกลาง 

คาํบอกกล่าวจากคนรู้จกั 3.41 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.71 มาก 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าหอพักในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.55) เม่ือพิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบั

เร่ืองการให้ส่วนลดพิเศษในการเขา้พกั (ค่าเฉล่ีย 3.76) และให้ความสําคัญในระดบัปานกลางใน

ประเด็น ป้ายโปสเตอร์โฆษณา/ใบปลิว (ค่าเฉล่ีย 3.50) และคาํบอกกล่าวจากคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.41) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 17  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจยัด้านบุคลากร 
ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

ความซ่ือสตัยข์องพนกังานในหอพกั 3.92 0.65 มาก 

เจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกัมีความดูแลเอาใจใส่ 3.70 0.68 มาก 

ความเอาใจใส่ของพนกังานทาํความสะอาดหอพกั 3.66 0.90 มาก 

ความน่าเช่ือถือของเจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกั 3.63 0.57 มาก 

การมีมนุษยสมัพนัธอ์นัดีเจา้ของผูดู้แลหรือพนกังาน

หอพกั 
3.61 0.73 มาก 

รวม 3.70 0.70 มาก 
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 จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือ

พิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองความซ่ือสัตย์

ของพนักงานในหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.90) เจา้ของผูดู้แลหรือพนักงานหอพักมีความดูแลเอาใจใส่ 

(ค่าเฉล่ีย 3.70) ความเอาใจใส่ของพนักงานทาํความสะอาดหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.66) ความน่าเช่ือถือ

ของเจา้ของผูดู้แลหรือพนักงานหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.63) และการมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีเจา้ของผูดู้แล

หรือพนกังานหอพกั (ค่าเฉล่ีย 3.61)ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 18  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 

ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ 
ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

การมีบริการรักษาความปลอดภยั 3.83 0.48 มาก 

ความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปัญหาต่างๆ 3.57 0.74 มาก 

มีเง่ือนไขหอพกัท่ีดีสาํหรับผูม้าใชบ้ริการ 3.57 0.70 มาก 

ความยดืหยุน่ในการชาํระค่าบริการต่างๆ 3.49 0.62 ปานกลาง 

มีพนกังานทาํความสะอาดหอพกัสมํ่าเสมอ 3.44 0.64 ปานกลาง 

รวม 3.58 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นกระบวนการบริการโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.58) เม่ือพิจารณาจากประเด็นยอ่ยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองการมี

บริการรักษาความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.83) ความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปัญหาต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 

3.57) มีเง่ือนไขหอพกัท่ีดีสาํหรับผูม้าใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางใน

ประเด็นความยืดหยุ่นในการชาํระค่าบริการต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.49) และมีพนักงานทาํความสะอาด

หอพกัสมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 19  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่า

หอพกัจาํแนกตามปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 

ค่าเฉลีย่ 

(Χ ) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน  (SD) 

ระดับ

ความสําคญั 

มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง 3.90 0.66 มาก 

มีกลอ้งวงจรปิดหรือมีระบบคียก์าร์ดควบคุม

การเขา้ออก 
3.89 0.47 มาก 

มีบริเวณหอพกัสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ 3.88 0.49 มาก 

มีร้ัวท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน 3.67 0.78 มาก 

รวม 3.82 0.63 มาก 

 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ

โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) เม่ือพิจารณาจากประเด็นยอ่ยพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญั

ในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองมีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีกลอ้งวงจรปิดหรือมีระบบ

คียก์าร์ดควบคุมการเขา้ออก (ค่าเฉล่ีย 3.89) มีบริเวณหอพกัสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ (ค่าเฉล่ีย 

3.88) และมีร้ัวท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามลาํดบั 

 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิาน 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  เป็นการทดสอบสมมติฐาน  ซ่ึงวิเคราะห์โดยการ

เปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

หอพกัเอกชนในบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป

ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยผูศึ้กษาไดด้าํเนินการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)   

ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

กกกกกกกก สมมุตฐิานที่ 1 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
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กกกกกกกก  : เพศท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไม่

แตกต่างกนั 

กกกกกกกก  : เพศท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แตกต่าง

กนั 

 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จาํแนกตามเพศ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ชาย (N=230) หญิง (N=192) t p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.61 0.41 3.80 0.44 4.598** 0.000 

ดา้นราคา 3.72 0.42 3.54 0.58 3.569** 0.000 

ดา้นสถานท่ีตั้ง 3.56 0.37 3.90 0.38 9.427** 0.000 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.53 0.44 3.58 0.33 1.250 0.212 

ดา้นบุคลากร 3.86 0.31 3.53 0.63 7.040** 0.000 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.55 0.34 3.61 0.51 1.553 0.121 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 3.82 0.37 3.82 0.34 0.250 0.803 

รวม 3.68 0.16 3.68 0.38 0.258 0.796 
 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบดว้ยสถิติ t-test  พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้

ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพักเอกชน 

บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมไม่แตกต่างกนั (t = 0.258,  

p = 0.796)    

กกกกกกกกเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นผลิตภณัฑ ์ 
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(t = 4.598**, p = 0.000) ด้านราคา (t = 3.569**, p = 0. 000) ด้านสถานท่ีตั้ ง (t = 9.427**, p = 0. 

000) และ ดา้นบุคลากร (t = 9.427**, p = 0. 000) 

 

กกกกกกกก สมมุตฐิานที่ 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก  : ชั้นปีท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกก  : ชั้นปีท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 21  เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

ช้ันปีที่ 1 

(n=71) 

ช้ันปีที่ 2 

(n=68) 

ช้ันปีที่ 3 

(n=263) 

ช้ันปีที่ 4 

(n=20) 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.27 0.25 4.08 0.62 3.71 0.31 3.80 0.25 

ดา้นราคา 3.47 0.47 3.99 0.54 3.56 0.47 4.00 0.00 

ดา้นสถานท่ีตั้ง 3.79 0.24 3.85 0.63 3.63 0.36 4.10 0.13 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.75 0.23 3.41 0.62 3.52 0.33 3.73 0.34 

ดา้นบุคลากร 4.02 0.38 4.01 0.72 3.53 0.40 3.84 0.20 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.77 0.40 3.97 0.59 3.41 0.26 3.76 0.30 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 4.18 0.23 4.07 0.49 3.65 0.22 3.92 0.10 

รวม 3.77 0.06 3.94 0.51 3.57 0.16 3.88 0.15 
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ตารางที่ 22  การทดสอบความแปรปรวนระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม

ชั้นปีท่ีศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ระหว่างกลุ่ม 23.548 3 7.849 58.090** 0.000 

ภายในกลุ่ม 56.482 418 0.135   

 รวม 80.03 421    

ดา้นราคา 
ระหว่างกลุ่ม 14.373 3 4.791 21.356** 0.000 

ภายในกลุ่ม 93.774 418 0.224   

 รวม 108.147 421    

ดา้นสถานท่ีตั้ง ระหว่างกลุ่ม 6.388 3 2.129 13.730** 0.000 

ภายในกลุ่ม 64.829 418 0.155   

 รวม 71.217 421    

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 5.025 3 1.675 11.683** 0.000 

ภายในกลุ่ม 59.925 418 0.143   

 รวม 64.949 421    

ดา้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 21.833 3 7.278 35.189** 0.000 

 ภายในกลุ่ม 86.451 418 0.207   

 รวม 108.284 421    

ดา้นกระบวนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 20.754 3 6.918 52.853** 0.000 

ภายในกลุ่ม 54.711 418 0.131   

 รวม 75.465 421    

ดา้นการสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 21.583 3 7.194 93.855** 0.000 

ภายในกลุ่ม 32.041 418 0.077   

รวม 53.625 421    

รวม ระหว่างกลุ่ม 9.091 3 3.030 50.761** 0.000 

 ภายในกลุ่ม 24.953 418 0.060   

 รวม 34.043 421    
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กกกกกกกกจากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานะดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามชั้นปีท่ีศึกษา  ปรากฏในตารางท่ี 20  ผูว้ิจัยดาํเนินการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมี

ชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนัให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 (F =50.761**, p = 0.000)  เม่ือพิจารณารายดา้นในตารางท่ี 

21 พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ของผูใ้ห้ข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ในด้าน

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  (F =58.090**, p = 0.0 00) ด้ าน ราค า  (F =21.356**, p = 0.00 0) ด้ าน ส ถ าน ท่ี ตั้ ง                  

(F =13.730**, p = 0.000) ด้าน ก ารส่งเส ริม การต ล าด  (11.683**, p = 0.000) ด้าน บุ ค ล าก ร              

(F =35.189**, p = 0.000) ด้านกระบวนการบริการ (F =52.853**, p = 0.000) และ ดา้นการสร้าง

และการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (F =93.855**, p = 0.000) 

 

กกกกกกกกสมมุติฐานที่ 3 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีคณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก  : คณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกก  : คณะท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามคณะท่ีศึกษา 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คณะสัตวศาสตร์

และทคโนโลยี

การเกษตร 

(n=103) 

คณะวทิยาการ

จดัการ 

(n=179) 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร 

(n=140) 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.73 0.42 3.65 0.44 3.71 0.46 

ดา้นราคา 3.70 0.48 3.62 0.49 3.57 0.56 

ดา้นสถานท่ีตั้ง 3.63 0.36 3.84 0.39 3.69 0.47 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.58 0.45 3.54 0.32 3.54 0.37 

ดา้นบุคลากร 3.73 0.50 3.65 0.42 3.73 0.62 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.63 0.41 3.47 0.34 3.64 0.51 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 3.84 0.37 3.81 0.31 3.80 0.40 

รวม 3.70 0.27 3.66 0.22 3.68 0.37 
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ตารางที่ 24  การทดสอบความแปรปรวนระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม

คณะท่ีศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ระหว่างกลุ่ม 0.460 2 0.230 1.212 0.299 

ภายในกลุ่ม 79.569 419 0.190   

 รวม 80.03 421    

ดา้นราคา 
ระหว่างกลุ่ม 1.230 2 0.615 2.410 0.091 

ภายในกลุ่ม 106.917 419 0.255   

 รวม 108.147 421    

ดา้นสถานท่ีตั้ง ระหว่างกลุ่ม 3.774 2 1.887 11.723** 0.000 

ภายในกลุ่ม 67.443 419 0.161   

 รวม 71.217 421    

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 0.148 2 0.074 0.478 0.620 

ภายในกลุ่ม 64.801 419 0.155   

 รวม 64.949 421    

ดา้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 0.564 2 0.282 1.098 0.335 

 ภายในกลุ่ม 107.72 419 0.257   

 รวม 108.284 421    

ดา้นกระบวนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.525 2 1.262 7.252** 0.001 

ภายในกลุ่ม 72.94 419 0.174   

 รวม 75.465 421    

ดา้นการสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.152 2 0.076 0.597 0.551 

ภายในกลุ่ม 53.472 419 0.128   

รวม 53.625 421    

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.136 2 0.068 0.840 0.432 

 ภายในกลุ่ม 33.907 419 0.081   

 รวม 34.043 421    
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กกกกกกกกจากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานะดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามคณะท่ีศึกษา  ปรากฏในตารางท่ี 21  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมี

คณะศึกษาต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั (F =50.761**, p = 0.432)  เม่ือพิจารณารายดา้นในตารางท่ี 23  พบว่า  ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีมี

คณะท่ีศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01 ในดา้นสถานท่ีตั้ง (F =11.723**, p = 0.000) และดา้นกระบวนการ

บริการ (F =7.252**, p = 0.001) แต่ไม่มีความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ ์(F =1.212, p = 0.299) ดา้น

ราคา (F =2.410, p = 0.091) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (0.478, p = 0.620) ดา้นบุคลากร (F =1.098, 

p = 0.335) และดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (F =0.597, p = 0.432) 

 

กกกกกกกกสมมุตฐิานที่ 4 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก  : รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกก  : รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 25  เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3,001 – 4,000 บาท 

(n=137) 

4,001 – 5,000 บาท 

(n=91) 

มากกว่า 5,000 บาท 

(n=194) 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.47 0.09 3.73 0.34 3.85 0.54 

ดา้นราคา 3.49 0.47 3.57 0.53 3.78 0.49 

ดา้นสถานท่ีตั้ง 3.86 0.42 3.43 0.34 3.74 0.37 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.46 0.34 3.43 0.38 3.68 0.40 

ดา้นบุคลากร 3.52 0.39 3.91 0.13 3.74 0.63 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.22 0.20 3.43 0.11 3.91 0.38 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 3.76 0.24 3.64 0.29 3.95 0.40 

รวม 3.54 0.21 3.60 0.08 3.82 0.33 
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ตารางที่ 26  การทดสอบความแปรปรวนระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม

รายไดต่้อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

แหล่งความ

แปรปรวน 

SS. df. MS. F p 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

ระหว่างกลุ่ม 11.951 2 5.975 36.776** 0.000 

ภายในกลุ่ม 68.079 419 0.162   

 รวม 80.03 421    

ดา้นราคา 
ระหว่างกลุ่ม 7.243 2 3.622 15.039** 0.000 

ภายในกลุ่ม 100.904 419 0.241   

 รวม 108.147 421    

ดา้นสถานท่ีตั้ง ระหว่างกลุ่ม 10.474 2 5.237 36.124** 0.000 

ภายในกลุ่ม 60.743 419 0.145   

 รวม 71.217 421    

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 5.518 2 2.759 19.451** 0.000 

ภายในกลุ่ม 59.431 419 0.142   

 รวม 64.949 421    

ดา้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 9.04 2 4.520 19.082** 0.000 

 ภายในกลุ่ม 99.244 419 0.237   

 รวม 108.284 421    

ดา้นกระบวนการ

บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 40.454 2 20.227 242.066** 0.000 

ภายในกลุ่ม 35.011 419 0.084   

 รวม 75.465 421    

ดา้นการสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 6.921 2 3.461 31.047** 0.000 

ภายในกลุ่ม 46.704 419 0.111   

รวม 53.625 421    

รวม ระหว่างกลุ่ม 6.937 2 3.469 53.618** 0.000 

 ภายในกลุ่ม 27.106 419 0.065   

 รวม 34.043 421    
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กกกกกกกกจากค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน  ปรากฏในตารางท่ี 24  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมี

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใน

ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01 (F =53.618**, p = 0.000)  เม่ือพิจารณารายดา้น

ในตารางท่ี 25  พบว่า  ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันให้ความสําคัญของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ในด้าน

ผลิตภัณ ฑ์  (F =36.776**, p = 0.000) ด้านราคา (F =15.039**, p = 0.000) ด้าน สถานท่ี ตั้ ง  (F 

=36.124**, p = 0.000) ด้าน การส่งเส ริม ก ารตล าด  (19.451**, p = 0.000) ด้าน บุ ค ลากร  (F 

=19.082**, p = 0.000) ดา้นกระบวนการบริการ (F =242.066**, p = 0.000) และ ดา้นการสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (F =31.047**, p = 0.000) 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

หอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยั คือ เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเขา้พักในหอพกัเอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี และเพ่ือศึกษาความตอ้งการเช่าหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงใชบ้ริการหอพกัเอกชน จาํนวน 422 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

SPSS for Window โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5  

มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.3 กาํลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 62.3 ศึกษาอยู่

คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 42.4 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท คิดเป็น            

ร้อยละ 46.0 

 ผลการศึกษาความตอ้งการความตอ้งการเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษา พบว่า ปัจจุบนัผูใ้ห้

ขอ้มูลเช่าหอพกัในอตัราเดือนละ 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยตอ้งการเช่าหอพกัใน

อตัรา 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.4 ตอ้งการชาํระค่านํ้ าในรูปแบบการจ่ายตามมิเตอร์ คิด

เป็นร้อยละ 89.4 ตอ้งการชาํระค่าไฟฟ้าในรูปแบบการจ่ายตามมิเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 76.3 
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ต้องการให้มีเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้เย็นในห้องพักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 

ตอ้งการใหช้ั้นวางหนงัสือ คิดเป็นร้อยละ 51.2 ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 43.8 

 ผลการศึกษาความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชน พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเช่าหอพกัโดยรวมในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.64) เม่ือพิจารณาในปัจจยัแต่ละดา้นพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลให้ความสาํคญัในระดบัมากในทุก

ปัจจยั คือ ดา้นการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นบุคลากร ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ เม่ือ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจยัพบว่า 

 ด้านผลติภัณฑ์ พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) เม่ือ

พิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองการออกแบบ

และความสวยงามของหอพกั  ขนาดของหอ้งพกั ความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั และ

ภาพพจน์และช่ือเสียงของหอพกั ตามลาํดบั 

 ด้านราคา พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) เม่ือพิจารณา

จากประเด็นยอ่ยพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองความเหมาะสมของค่านํ้า

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย และความเหมาะสมของค่าเช่าหอ้งต่อเดือน ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางใน

ประเด็น ราคาหอพกัถูกเม่ือเทียบกบัหอพกัอ่ืน  และค่าประกนัความเสียหาย  ตามลาํดบั 

 ด้านสถานที่ตั้ง พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นสถานท่ีตั้งโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) 

เม่ือพิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลให้ความสําคัญในระดับมากเก่ียวกับเร่ืองความ

สะดวกในการเดินทาง หอพกัอยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษา หอพกัอยู่ใกลร้้านคา้หรือร้านอาหาร  และ

หอพกัอยูใ่กลแ้หล่งบนัเทิงกลางคืน ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมใน
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ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) เม่ือพิจารณาจากประเด็นยอ่ยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสําคญัในระดับ

มากเก่ียวกับเร่ืองการให้ส่วนลดพิเศษในการเข้าพกั  และให้ความสําคัญในระดับปานกลางใน

ประเด็น ป้ายโปสเตอร์โฆษณา/ใบปลิว  และคาํบอกกล่าวจากคนรู้จกั  ตามลาํดบั 

 ด้านบุคลากร พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือ

พิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองความซ่ือสัตย์

ของพนักงานในหอพกั เจา้ของผูดู้แลหรือพนักงานหอพกัมีความดูแลเอาใจใส่  ความเอาใจใส่ของ

พนักงานทาํความสะอาดหอพกั ความน่าเช่ือถือของเจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกั  และการมี

มนุษยสมัพนัธอ์นัดีเจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกั)ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการบริการ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความสาํคัญต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นกระบวนการบริการโดยรวมในระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) เม่ือพิจารณาจากประเด็นย่อยพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลให้ความสําคัญในระดับมาก

เก่ียวกบัเร่ืองการมีบริการรักษาความปลอดภัย ความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปัญหาต่าง ๆ มี

เง่ือนไขหอพกัท่ีดีสาํหรับผูม้าใชบ้ริการ ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางในประเด็นความยืดหยุ่น

ในการชาํระค่าบริการต่างๆ  และมีพนกังานทาํความสะอาดหอพกัสมํ่าเสมอ  ตามลาํดบั 

 ด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในดา้นการสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) เม่ือพิจารณาจากประเด็นยอ่ย

พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามสาํคญัในระดบัมากเก่ียวกบัเร่ืองมีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง  มีกลอ้งวงจร

ปิดหรือมีระบบคียก์าร์ดควบคุมการเขา้ออก  มีบริเวณหอพกัสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ  และ มีร้ัว

ท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีเพศแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  (t = 0.258, p = 0.796)   เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีเพศ

แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
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หอพักเอกชน บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีตั้ง  และดา้นบุคลากร  

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (F =50.761**, p = 0.000)  เม่ือ

พิจารณารายดา้นในตารางท่ี 21  พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัให้ความสาํคญัของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนบริเวณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ของผูใ้ห้ข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัท่ีระดับ 0.01 ในด้านผลิตภัณฑ์  ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีตั้ ง  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการบริการ และ ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีคณะศึกษาต่างกนัใหค้วามสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีในภาพรวมไม่แตกต่างกนั (F =50.761**, p = 0.432)  เม่ือพิจารณารายดา้นในตารางท่ี 23  

พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีคณะท่ีศึกษาแตกต่างกนัให้ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01 ในดา้นสถานท่ีตั้ง  และดา้นกระบวนการบริการ 

แต่ไม่มีความแตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  และ

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกันให้ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01 (F =53.618**, p = 0.000)  

เม่ือพิจารณารายดา้นในตารางท่ี 25  พบว่า  ผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญั

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนบริเวณ

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

ใน ด้าน ผลิตภัณ ฑ์  ด้าน ราคา  ด้านสถาน ท่ี ตั้ ง  ด้าน การส่งเส ริม การตลาด  ด้าน บุ คลาก ร                         

ดา้นกระบวนการบริการ และ ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
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อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

หอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจัยสามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัในระดบัมากในทุกปัจจยั โดยใหค้วามสาํคญั

ในปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นสถานท่ีตั้ง มากกว่าประเด็น

อ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักศึกษาเป็นกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงเน้นในเร่ืองของความสะดวกสบายของหอพกั 

ตลอดจนความปลอดภยัในการพกัอาศยั สาํหรับในดา้นสถานท่ีซ่ึงใหค้วามสาํคญัรองจากดา้นการ

สร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยให้ความสําคัญในระดับมากเก่ียวกับเร่ืองความ

สะดวกในการเดินทาง และหอพักอยู่ใกลส้ถาบันการศึกษา ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัมีน

นโยบายในการไม่ใชใ้ชร้ถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ในมหาวิทยาลยั ดงันั้นการท่ีหอพกัอยูติ่ดหรือ

อยูใ่กลม้หาวิทยาลยัจะทาํใหมี้ความสะดวกในการเดินทาง 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัอนัดบัแรกคือ ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีตั้ ง ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้น

กระบวนการบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั ซ่ึงขัดแยง้กับผลการศึกษาของ          

นงเยาว ์ตะนะวงค์ (2550 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการหอพกัเครือข่ายของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ อนัดบัหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมา 

คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการการบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการนาํเสนอ 

ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ีตั้ง และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษา คณะศึกษา และรายไดต่้อเดือน

ต่างกนัให้ความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ

หอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกนั 



57 
 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีอยูช่ ั้นปี คณะศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั มีรสนิยมหรือค่านิยม 

ตลอดจนมุมมองในการเลือกเช่าแตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาเหล่าน้ีจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และยงัมีบทบาทใน

การวางแผนเพ่ือปรับกลยุทธก์ารแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจหอของผูป้ระกอบการเดิม หรือผูท่ี้กาํลงั

ตดัสินใจจะเขา้มาประกอบธุรกิจดา้นน้ีในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกจากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกั

เอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูป้ระกอบการหอพกั ควรมีการออกแบบหอพกัใหค้วามสวยงามและมีความทนัสมยั  

จดัขนาดของห้องพกัให้มีความกวา้งขวาง พร้อมทั้งมีการจดัเตรียมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพกัให้

ครบครัน เ 

2. ผูป้ระกอบการหอพกั ควรมีการกาํหนดราคาค่าค่านํ้ าค่าไฟฟ้า อตัราค่าเช่าห้องต่อ

เดือนใหมี้ความเหมาะสม และไม่แพงจนเกินไป  

3. ผูป้ระกอบการหอพกั ควรมีเลือกทาํเลท่ีตั้งหอพกัให้อยูใ่กลม้หาวิทยาลยั และควรมี

การจดัร้านอาหารภายในหอพกั เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

4. ผูป้ระกอบการหอพกั ควรมีการส่งเสริมการตลาดดว้ยการใหส่้วนลดพิเศษในการเขา้

พกั หรือใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับผูท่ี้พกัอาศยัอยูเ่ป็นเวลานานๆ   

5. ผูป้ระกอบการหอพกั ควรมีการเน้นในเร่ืองของความซ่ือสตัยข์องพนักงาน เจา้ของ

ผูดู้แลหรือพนกังานหอพกั เพ่ือสร้างเป็นกนัเองกบัผูท่ี้เขา้มาพกั   

6. ผูป้ระกอบการหอพัก ควรมีการเน้นในเร่ืองของความปลอดภัย ควรมีการจ้าง

พนกังานรักษาความปลอดภยั และมีความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปัญหาต่างๆ   

7. ผูป้ระกอบการหอพกั ควรมีการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีจอดรถใหมี้ความกวา้งขวางและมี

จาํนวนเพียงพอ  ตลอดจนมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดหรือมีระบบคียก์าร์ดควบคุมการเขา้ออก เพ่ือ

เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้พกั   

 



58 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

กกกกกกกก1.ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอพกัเอกชนในบริเวณมหาวิทยาลยั 

ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ใ้ห้บริการหอพกัเอกชนนั้นสามารถนาํขอ้ดีและขอ้เสียไปพฒันาให้ดียิ่งข้ึนได ้และ

ยงัจะสามารถช่วยให้นักศึกษาท่ีตอ้งการเช่าหอพกัเอกชนได้ศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละ

หอพกัก่อนท่ีจะไปใชบ้ริการได ้

กกกกกกกก2.ควรศึกษาถึงรูปแบบและลกัษณะหอพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการเพ่ือทาํใหส้ามารถสร้าง

หอพกัใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษามากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 

หอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คาํช้ีแจงแบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือประกอบการจดัทาํวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดผูศึ้กษา

ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไวณ้โอกาสน้ีดว้ย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรี 

กรุณาตอบคาํถามขา้งล่างน้ีโดยทาํเคร่ืองหมาย  ในวงเลบ็  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

 1. ( ) ชาย    2. ( ) หญิง 

 

2. ภูมลิาํเนา 

 1. ( ) ภาคเหนือ    2. ( ) ภาคกลาง 

 3. ( ) ภาคตะวนัออก   4. ( ) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 5. ( ) ภาคใต ้    6. ( ) ภาคตะวนัตก 

 

3. ระดับช้ันปีการศึกษา 

 1. ( ) ปีท่ี 1   2.( ) ปีท่ี 2   3.( ) ปีท่ี 3   4. ( ) ปีท่ี 4 

 

4. คณะที่ศึกษา 

 1. ( ) คณะวิทยาการจดัการ   

 2. ( ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 3. ( ) คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
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5. รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือน 

 1. ( ) ตํ่ากว่า 3,000 บาท   2. ( ) 3,001 – 4,000 บาท 

 3. ( ) 4,001 – 5,000 บาท   4. ( ) มากกว่า 5,000 บาท 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เลือกใช้บริการหอพกัเอกชนในบริการ

ด้านต่างๆ 

6. ราคาค่าเช่าต่อเดือนต่อห้องของหอพกัอาศัยของท่านในปัจจุบัน 

 1. ( ) ตํ่ากว่า 2,000 บาท   2. ( ) 2,001 – 3,000บาท 

 3. ( ) 3,001 – 4,000 บาท   4. ( ) มากกว่า 4,001บาท 

 

7. วงเงนิราคาเช่าต่อเดือนที่ท่านต้องการควรเป็นเท่าใด 

 1. ( ) ตํ่ากว่า 2,000 บาท   2. ( ) 2,001 – 3,000บาท 

 3. ( ) 3,001 – 4,000 บาท   4. ( ) มากกว่า 4,001บาท 

 

8. ลกัษณะการชําระค่านํา้ที่ท่านต้องการควรเป็นแบบใด 

 1. ( ) แบบติดมิเตอร์   2. ( ) แบบเหมาจ่าย 

 

9. ลกัษณะการชําระค่าไฟฟ้าที่ท่านต้องการควรเป็นแบบใด 

 1. ( ) แบบติดมิเตอร์   2. ( ) แบบเหมาจ่าย 

 

10. เฟอร์นิเจอร์ในห้องทีต้่องการเพิม่เตมิ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ( ) โทรทศัน์สี  2.( ) ตูเ้ยน็  3.( ) โต๊ะเคร่ืองแป้ง  

 4.( ) ชั้นวางหนงัสือ 5.( ) พรมปูพ้ืนหอ้ง 6. ( ) ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 

 7. ( ) ชุดรับแขก  8. ( ) อ่ืนๆโปรดระบุ............................... 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการหอพกัเอกชนของนักศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ท่านคิดว่าปัจจยัต่อไปน้ีมีระดบัความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกัมากนอ้ยเพียงใด

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกั 

ระดับความสําคญัต่อการตดัสินใจ 

น้อย 

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

11. ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

11.1 ภาพพจน์และช่ือเสียงของหอพกั 

     

11.2 การออกแบบและความสวยงามของหอพกั      

11.3 ขนาดของหอ้งพกั      

11.4 ความครบครันของเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกั      

      

12. ปัจจยัด้านราคา 

12.1 ความเหมาะสมของค่าเช่าหอ้งต่อเดือน 

     

12.2 ความเหมาะสมของค่านํ้ าค่าไฟฟ้าต่อหน่วย      

12.3 ค่าประกนัความเสียหาย      

12.4 ราคาหอพกัถูกเม่ือเทียบกบัหอพกัอ่ืน      

      

14.ปัจจยัด้านสถานที่ตั้ง 

13.1 หอพกัอยูใ่กลส้ถาบนัการศึกษา 

     

13.2 หอพกัอยูใ่กลร้้านคา้หรือร้านอาหาร      

13.3 หอพกัอยูใ่กลแ้หล่งบนัเทิงกลางคืน      

13.4  ความสะดวกในการเดินทาง      
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ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกั 

ระดับความสําคญัต่อการตดัสินใจ 

น้อย 

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

14. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

14.1 คาํบอกกล่าวจากคนรู้จกั 

     

14.2 ป้ายโปสเตอร์โฆษณา/ใบปลิว      

14.3การใหส่้วนลดพิเศษในการเขา้พกั      

      

15. ปัจจยัด้านบุคลากร 

15.1 ความน่าเช่ือถือของเจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกั 

     

15.2 การมีมนุษยสมัพนัธอ์นัดีเจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกั      

15.3 เจา้ของผูดู้แลหรือพนกังานหอพกัมีความดูแลเอาใจใส่      

15.4 ความเอาใจใส่ของพนกังานทาํความสะอาดหอพกั      

15.5 ความซ่ือสตัยข์องพนกังานในหอพกั      

      

16. ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ 

16.1 มีเง่ือนไขหอพกัท่ีดีสาํหรับผูม้าใชบ้ริการเช่น 

กฏระเบียบหอพกัเป็นตน้ 

     

16.2 การมีบริการรักษาความปลอดภยั      

16.3 ความรวดเร็วในการบริการเม่ือมีปัญหาต่างๆเช่น 

ซ่อมแซมต่าง ๆเป็นตน้ 

     

16.4 ความยดืหยุน่ในการชาํระค่าบริการต่างๆ      

16.5มีพนกังานทาํความสะอาดหอพกัสมํ่าเสมอ      
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ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าหอพกั 
ระดับความสําคญัต่อการตดัสินใจ 

น้อย 

ที่สุด 
น้อย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

17. ปัจจยัด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

17.1 มีบริเวณหอพกัสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ 

     

17.2 มีสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง      

17.3 มีบริการ Internet      

17.4 มีกลอ้งวงจรปิดหรือมีระบบคียก์าร์ดควบคุม 

การเขา้ออก 

     

17.5 มีร้ัวท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน      
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-สกุล  นายญาณกิตต ์ฐานิกานิธิ 

 

ท่ีอยู ่   74 ถนนอุณากรรณ แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10120 

 

ประวติัการศึกษา 

 

พ.ศ. 2546 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวมนสันนัท ์เกิดโภคา 

 

ท่ีอยู ่   57 ซอยประชาอุทิศ 61 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 

 

ประวติัการศึกษา 

 

พ.ศ. 2546 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสายปัญญา  

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายปัญญา  

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
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