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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเช่า 
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หอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิจ  าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ

หอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี คือ คนไทยท่ีพกัอาศยัอยูท่ี่

หอพกัธนูศกัด์ิ จ  านวน 612 คน ค านวนหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Taro Yamane ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 242 คน การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวจิยั การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-Test การทดสอบ F-Test และการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ

21-37 ปี อาชีพพนกังานโรงงาน รายได ้10,000-15,000 บาท พกัอาศยัโครงการระดบั ค่า

เช่าราคา 18,00-1,900 บาท 

 อายขุองผูเ้ช่าท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิต่างกนั  

 ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ลกัษณะทางกายภาพ และทศันคติ มีผลต่อ

ความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิ 

 

ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ความพึงพอใจหอพกัธนูศกัด์ิ 

 

Abstract 

 

independent study subject Marketing Mix and Consumer Behavior Affecting 

Rental Satisfaction of Thanusak Dormitory Tenants. The objectives were: (1) to 

study the rental satisfaction of Thanusak dormitory tenants; (2) to study the rental  
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satisfaction of Thanusak dormitory tenants classified by Personal factors (3) to 

study the factors of marketing mix and consumer behavior factors affecting the 

satisfaction of room rental of Thanusak dormitory tenants. The population of this 

study was 612 Thai people living at Thanusak Dormitory. The sample group 

consisted of 242 people. Random sampling using questionnaires as a research tool. 

Statistical data analysis by frequency, percentage, mean and standard deviation, 

T-Test, F-Test and one-way ANOVA. 

 The study found that the sample group of tenants in Thanusak dormitory 

are mostly female, aged 21-37 years, factory workers, income 10,000-15,000 baht, 

live in a project at the price of 1,800-1,900 baht. 

 Different tenants' ages resulted in different preferences for Thanusak 

Dormitory in 3 aspects. 

 Products Distribution Channels Physical characteristics and attitudes 

affect the satisfaction of Thanusak Dormitory. 

Keywords : Marketing mix, Consumer behavior, Satisfaction of Thanusak 

Dormitory. 
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บทน า 

 ปัจจุบนัจงัหวดัสมุทรสาครเป็นแหล่งเศรษฐกิจล าดบัท่ี 7 ของประเทศไทย เป็น

แหล่งท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ประชากรส่วนใหญ่จึงยา้ยถ่ินฐานเขา้มา

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมท าใหเ้กิดธุรกิจหอพกัใหเ้ช่าจ านวนมาก  

 หอพกัธนูศกัด์ิ กเ็ป็นหน่ีงในธุรกิจหอพกัใหเ้ช่า ซ่ึงเปิดด าเนินการมานานมีลูกคา้

เก่าและลูกคา้ใหม่เขา้มาใชบ้ริการหลากหลาย ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจการเช่าหอ้งพกั

ของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิจ  าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล  

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. รับรู้ถึงระดบัความพึงพอใจของผูเ้ช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิวา่มีมากนอ้ย

เพียงใดกบัส่ิงท่ีหอพกัธนูศกัด์ิมอบให ้

 2. เพื่อทราบความพึงพอใจการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิจ  าแนกตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 3. เพื่อทราบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ 
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ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในกา คือ คนไทยท่ีพกัอาศยัอยู่ท่ีหอพกัธนูศกัด์ิ จ  านวน 612 คน 

โดยค านวณหากลุ่มประชากรแบบทราบจ านวนท่ีแน่นอนของ Taro Yamane ได้กลุ่ม

ประชากรตวัอยา่งจ านวณ 241.90 หรือ 242 คนได ้242 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เร่ิมด าเนินการวิจยัตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 

2565 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย กลุ่มตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความ

พึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิ  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หอพกัธนูศกัด์ิ หมายถึง หอ้งพกัประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์หรือเป็น
อาคารก่อสร้างท่ีมีจ  านวนชั้นไม่เกิน 4 ชั้น แบ่งเป็นหอ้งเลก็ ๆ และจดัเป็นสัดส่วน  
การทบทวนวรรณกรรม 
 Kotler, Philip. (1999) กล่าวว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry)  มี
ความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเน่ืองจากธุรกิจอุตสาหกรรมอุปโภค
บริโภคมีสินคา้ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้แต่อุตสาหกรรมบริการมีทั้งสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละ
จบัตอ้งไม่ไดด้งันั้นการก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดจึงมีความแตกต่างกนั ธุรกิจ
ท่ีมีการให้บริการมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันจึงจ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
 Schiffman,  Kanuk.  (1994) กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค หมายถึง 
ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณา
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และ 
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พฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 ศศิพร บุญชู, (2560) แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจยัท่ีคาดวา่

จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์เช่น อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นตน้ เน่ืองจากปัจจยัท่ีแตกต่างกนัถือเป็นพื้นฐานใน

การก าหนดใหก้ารตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

                 ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

                                 

                                       

                                            ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- หอพกัธนูศกัด์ิโครงการท่ีเช่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- บุคลากร 
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
- ดา้นแรงจูงใจ 
- ดา้นความรู้ 
- ดา้นทศันคติ 

ความพงึพอใจต่อการเช่าห้องพกัหอพกั
ธนูศักดิ์ 
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1. ตวัแปรอิสระ 
     - ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้หอพกั
ธนูศกัด์ิระดบัราคาโครงการท่ีเช่า 
     - ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
     - ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นความรู้ ดา้นทศันคติ 
 2. ตวัแปรตาม คือ คุณภาพของหอพกัและการบริการ คุณประโยชน์ของหอพกั
และการบริการ และคุณค่าทางจิตใจ 
 

สมมติฐานงานวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัน่าจะมีความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่า

หอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคน่าจะมีผลต่อความพึง

พอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอ้งพกั หอพกัธนูศกัด์ิ 

วธิีด าเนินงานวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม

แบบวจิยัตดัขวาง (Cross Sectional studies) กลุ่มตวัอยา่ง คือ คนไทยท่ีพกัอาศยัอยูท่ี่

หอพกัธนูศกัด์ิ จ  านวน 242 คน การสร้างเคร่ืองมือ ท าโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างเป็นขอ้ค าถาม การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอความอนุเคราะห์จาก

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวจิยัจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ภาษา และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  
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3 ท่าน พบวา่ค่า IOC เท่ากบั 0.97 ซ่ึงค่า IOC มีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถาม

ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและน าไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 

คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.970 

แสดงวา่ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ดงัน้ี 

 1. สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
     1.1 ร้อยละ และความถ่ีใชอ้ธิบาย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
หอพกัระดบัราคาโครงการท่ีเช่า 

     1.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชอ้ธิบาย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 

ดา้นลกัษณะทางการภาพ และดา้นความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอ้งพกั

หอพกัธนูศกัด์ิ 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) หรืออา้งอิง (ทดสอบสมมุติฐาน) ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
      2.1 เพศ ต่างกนัน่าจะมีความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอ้งพกั
หอพกัธนูศกัด์ิต่างกนั ใชส้ถิติ (T-Test) 
       2.2 อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และหอพกัธนูศกัด์ิระดบัราคาโครงการ
ท่ีเช่า ต่างกนัน่าจะมีความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัของผูเ้ช่าหอพกัหอพกัธนูศกัด์ิ
ต่างกนั ใชส้ถิติ (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 
     2.3 ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
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ดา้นแรงจูงใจ ดา้นความรู้ และดา้นทศันคติ น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกั
หอพกัธนูศกัด์ิ ใชส้ถิติ (Multiple Regression Analysis) 
สรุปผลการวจิัย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 131 คน คิดเป็น 54.1 % เพศ

ชาย จ านวน 111 คน คิดเป็น 45.9 %  อาย ุ21-37 ปี 60.3 % การศึกษา ม.3-ม.6 51.2 % 

อาชีพ พนกังานโรงงาน 162 คน คิดเป็น 66.9 % รายได ้10,000-15,000 บาท คิดเป็น  

54.1 % ระดบัราคาหอ้งพกัโครงการท่ีเช่า 1,800-1,900 บาท คิดเป็น 38.4 %  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทาง

การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.650 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑมี์

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  

 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผูบ้ริโภค

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.739 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีทีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นทศันคติ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.90 นอ้ยท่ีสุดคือดา้น ความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.75  

 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิ จ  าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

    3.1 ผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ ท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิ

โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพหอพกัและการบริการ ดา้น

คุณประโยชนห์อพกัและการบริการ และดา้นคุณค่าทางจิตใจ ทั้ง 3 ดา้น ต่างกนักนัอยา่งมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 4. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการคลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิ สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 
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 ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ของความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกั

ธนูศกัด์ิของผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ โดยรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด     b              Std            Beta          t          Sig           F        Sig 

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค                     Error 

Constant                             0.153       0.193                       0.795    0.428   48.544  0.000*      

ดา้นผลิตภณัฑ ์                   0.201       0.060        0.193       3.360    0.001* 

ดา้นราคา                            0.007       0.062        0.007       0.113    0.910 

ดา้นช่องทางการจดั            0.140       0.067        0.135       2.111     0.036* 

จ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการคลาด- 0.048       0.050      - 0.062    - 0.966   0.335 

ดา้นบุคลากร                      0.043       0.053        0.050       0.818   0.414 

ดา้นกระบวนการ               0.133        0.070        0.136       1.894   0.059 

ดา้นลกัษณะกายภาพ         0.233        0.060        0.243       3.879   0.000* 

ดา้นแรงจูงใจ                     0.109        0.056        0.119       1.942   0.053 

คา้นความรู้                      - 0.036        0.058      - 0.045    - 0.625    0.533 

ดา้นทศันคติ                      0.193        0.066        0.200       2.936    0.004* 

 R = 0.823a, R2 = 0.678, Adjusted R Square = 0.664, SEE = 0.424 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 จากตารางการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

อธิบายไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยรวมมีผลต่อความพึง

พอใจต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นทศันคติ มีผลต่อความพึงพอใจ 
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ต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 

4 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิ ได้

ร้อยละ 67.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 67.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการ

พยากรณ์ท่ี ± 0.193 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

            Y ความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิ = 0.153+0.233 (ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ)+0.201 (ดา้นผลิตภณัฑ)์+0.193 (ดา้นทศันคติ)+0.140 (ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย) 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวจิยัการศึกษา ความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเช่าหอ้งพกัหอพกัธนูศกัด์ิ โดยภาพรวม อยู่

ในระดบัมาก ผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจต่อการเช่า

หอพกัธนูศกัด์ิ กบัความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจต่อการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว

หอพกัธนูศกัด์ิ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิ มีทศันคติท่ีดีต่อหอพกัธนูศกัด์ิ  

 2. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิ จ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้และหอพกัธนูศกัด์ิโครงการระดบัราคาท่ีเช่า สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิท่ีมีอาย ุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิ โดย

ภาพรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การท่ีผูเ้ช่าหอพกัธนูศกัด์ิมีอายตุ่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิต่างกนั สามารถบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่อายขุองผูเ้ช่าท่ีแตกต่างกนั

ยอ่มตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศศิพร บุญชู, 

(2560) แนวความคิดดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์เช่น อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ 
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เดือนเป็นตน้ เน่ืองจากปัจจยัท่ีแตกต่างกนัถือเป็นพื้นฐานในการก าหนดใหก้ารตดัสินใจท่ี

แตกต่างกนั 

 3. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีน่าจะมีผลต่อ

ความพึงพอใจต่อการเช่าหอพกัธนูศกัด์ิโดยรวม 

   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นทศันคติ มีผลต่อ

ความพึงพอใจหอพกัธนูศกัด์ิ ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกลยทุธ์ท่ีเจา้ของธุรกิจหอพกัธนูศกัด์ิตอ้งใหค้วามส าคญั และ

น ามาใชเ้พื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler, Philip. 

(1999). กล่าววา่  ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความแตกต่างจากธุรกิจ

อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเน่ืองจากธุรกิจอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคมีสินคา้ท่ี

สามารถจบัตอ้งได ้แต่อุตสาหกรรมบริการมีทั้งสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้

ดงันั้นการก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดจึงมีความแตกต่างกนั ธุรกิจท่ีมีการ

ใหบ้ริการมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) 7 อยา่ง หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด  

ข้อเสนอแนะ 

 ผูบ้ริหารหอพกัธนูศกัด์ิ ควรปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยออกแบบหอ้งพกัใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยัสวยงาม 

รูปทรงโมเดิร์นตามความชอบของกลุ่มลูกคา้ Generation Y และแบ่งโซนหอ้งพกัตาม

กลุ่มอายขุองลูกคา้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรพฒันาระบบออนไลน ์โดยใช้

แอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ เขา้มาใหบ้ริการลูกคา้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เนน้ความทนัสมยั 

พื้นท่ีภายในหอพกัสวยงาม มีมุมส าหรับเช็คอิน และการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหอพกั  
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ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีกบัหอพกัและพนกังานใหบ้ริการ เกิดการบอกต่อและใชบ้ริการซ ้ า 

สร้างรายไดแ้ละความเจริญรุ่งเรืองใหก้บักิจการหอพกัธนูศกัด์ิอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจหอพกัธนูศกัด์ิ 

เช่น ตวัแปรดา้นรูปแบบการใชชี้วติ ตวัแปรดา้นความปลอดภยั ตวัแปรดา้นสังคมและ

วฒันธรรม และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดศึ้กษาในงานวจิยัคร้ังน้ี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาปรับปรุงหอพกัธนูศกัด์ิต่อไป 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นหอพกัธนูศกัด์ิ เท่านั้น 

ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาผูเ้ช่าหอพกัอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัและอยู่

ในบริเวณเดียวกนัเพื่อทราบความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความตอ้งการท่ีหลากหลายมาก
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