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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์  2) เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (SD-
scale คะแนน 0-10) สุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นวิธี Convenience Sampling ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ Independent Sample Test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการหาค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) 
 ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) มีระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4,130.000 บาทต่อเดือน (S.D. = 1,420.614) กลุ่ม
นักศึกษาที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไปมีระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสูงกว่ากลุ่มอื่นๆมี
ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 5,613.63 บาทต่อเดือน (S.D. = 1,932.995) กลุ่มนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มีระดับการ
ตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3,500.00 บาทต่อ
เดือน (S.D. = 1,433.375) พบว่าด้านเพศด้านอายุ ด้านระดับช้ันการศึกษา ด้านคณะที่ก าลังศึกษา ด้านรายได้ต่อ
เดือน ด้านภูมิล าเนาตามภาค แตกต่างกัน ระดับการตัดสินใจเช่าหอพักไม่แตกต่างกัน 



 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมีความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean = 7.50, S.D. = .687) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นคือด้านท าเลที่ตั้ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้าน
อื่นคือ ด้านบุคลากรพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากรและด้าน
ส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพัก และด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในระดับต่ าที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอล
ฟ่าเท่ากับ .01 

 
 ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการควรจะเน้นเร่ืองของราคาค่าเช่าต่อเดือนตั้งแต่ 2,000-6,000 บาท ขนาดห้องพัก

สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ ท าเลที่ตั้งให้ตรงกับความต้องการของผู้เช่า 
 

ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีผลตอ่การตัดสินใจเช่าหอพัก 
 
 
ABSTRACT 

A research of Factors affecting decision on rental dormitory in Bangkok metropolitan region 
of Ramkhamhaeng University’s students (Huamark), the objectives were 1) to study the level of the 
decision on rental dormitory in Bangkok metropolitan region of Ramkhamhaeng  University’s 
students ( Huamark)  classified by demographic factors 2)  to study the level of importance of the 
marketing mix factors effecting decision on rental dormitory in Bangkok metropolitan region of 
Ramkhamhaeng  University’s students (Huamark) 3) to study the correlation between the marketing 
mix factors and the level of the decision on rental dormitory in Bangkok metropolitan region of 
Ramkhamhaeng  University’s students (Huamark). The 400 student samples were collected by Non-
Probability Sampling and Convenience Sampling method, by using questionnaires (SD-scale, scores 

0 to 10), The statistics were Percentage, Mean (𝑥̅ ), Standard Deviation (S.D.), independent sample 
test (t- test), one –way ANOVA (F-test) and partial coefficient correlation.  
 The research found that: the overall of the mean of decision on rental dormitory in Bangkok 
metropolitan region of Ramkhamhaeng University’s students (Huamark) was 4,130.00 Baht per month 
(S.D. = 1,420.614). The group of more than 41 years old students had mean higher than other groups 
(Mean = 5,613.63 Baht per month, S.D. =1,932.995) .  The group of the faculty economics students 
had mean lower than the other groups (Mean = 3,500.00 Baht per month, S.D. =1,433.375). It found 
that the difference of demographic factors of the samples which were gender, age, level of 
education, studying faculty, income per month and domicile did not affecting the level of the 
decision on rental dormitory. 



 

 It found that the 7P marketing mix factors were high level (Mean =7.50, S.D. = .687) . 
Considering each marketing mix aspects, it found that mean of place aspect was the highest and 
mean of people aspect was the lowest. It found that product, price, place, process, people, and 
promotion aspect did not correlate to the level of the decision on rental dormitory, but the physical 
evidence aspect correlated same direction at the lowest level, significance at alpha level of .01.  

Suggestion: entrepreneur should emphasize on 2,000 - 6,000 Baht rental amount per month, 
the size of rental room, facilities, location according to the need of tenant. 
 
Keywords: Factors Affecting Decision on Rental Dormitory  
 

 

บทน า 

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์จากสถาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการ
เพิ่มขึ้นของประชากรเป็นจ านวนมาก มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยตามเหตุผลต่างๆกัน เช่นท างานต่างพื้นที่หรือเพื่อ
ศึกษาต่อของผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางไปท างานหรือสถานศกึษา 
เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท าให้ธุรกิจสร้างที่พักอาศัยเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
จังหวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งงานและสถานศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ได้ท าการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีท าให้ประชาชนทั่วประเทศสนใจที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เป็นจ านวนมาก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะ
เลือกเช่าหอพักที่อยู่บริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยเช่น บ้านเช่า แมนช่ัน แฟลต อพาร์ตเม้นท์ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจ
หอพักมีแนวโน้มที่จะมีการก่อสร้างหอพักเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อสนองตอบความต้องการของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) และบุคลทั่วไปที่มีจ านวนมากด้วยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดการแข่งขันในด้านการ
ให้บริการระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง 

 เน่ืองจากผู้วิจัยปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้เช่าอาคารพาณิชย์การเช่าหอพักจากความส าคัญของการตัดสินใจ
ในการเลือกเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพัก ซ่ึง
สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่
ผู้บริหารหอพักในการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนงานด้านการตลาด เพื่ อให้สามารถบริหารหอพักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนธุรกิจ
ประเภทหอพักอีกด้วย 

 
 
 



 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(หัวหมาก) จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์  
2)  เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับช้ันการศึกษา คณะที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนาตามภาค แตกต่างกัน
ระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ไม่
แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาด 7Pไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
1) เพื่อให้ทราบถึงระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง (หัวหมาก) จ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 
2) เพื่อให้ทราบถึงระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
 3) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
1.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ความหมายและแนวคิดทฤษฎี ด้านประชากรศาสตร์ Demographyหมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
หลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลน้ัน ๆได้แก่อายุ เพศ ขนาด  ครอบครัว รายได้ 
การศึกษาอาชีพวัฏจักรชีวิต ครอบครัวศาสนา เช้ือชาติสัญชาติและสถานภาพ ทางสังคม (Social class) 

1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจหมายถึงขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้น
ไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และ
พฤติกรรมทางกายภาพการซ้ือเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท า
ให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอื่น 

1.3 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดคือปัจจัยผันแปรทางการตลาดที่ผู้บริหาร
การตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมายเพื่อบ าบัดความต้องการพร้อมทั้งน าความพอใจสูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมายส่วน



 

ประสมการตลาดเป็นปัจจัยแปรผันทางการตลาดที่ ผู้บริหารสามารถควบคุมได้และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จ าต้อง
ปรับปัจจัยผันแปรเหล่าน้ีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขันเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบ เหนือคู่แข่งขันและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 

 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พัชรี โชคบ ารุงศิลป์ (2554) ศึกษาการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ฝนทิพย์  วงศ์ศุภชาติกุล (2558)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักส าหรับการอยู่อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ธนพล  ค าล้ าเลิศ (2562) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ต าบล
อ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  สงกรานต์  คงเพชร (2553) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ชัชวาล  เวศย์วรุตม์ (2553) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม  นิตยา ปิ่น
ตาสี (2547) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักรายเดือนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏล าปาง 
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอนได้ดังน้ันเพื่อค านวณหาขนาดกลุ่มประชากร ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) เพื่อก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาโดยเม่ือเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับ ได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 คน และในการศึกษาวิจัย
ในคร้ัง น้ี ผู้ วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่า จะเป็น (  Nonprobability Sampling – 
Convenience Sampling) 

 
ค านิยามปฏิบัติการ 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ในคร้ังน้ีมีตัวแปรอิสระคือปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ัน
การศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา ภูมิล าเนาตามภาค และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ท าเลที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ซ่ึง
ได้มาจากการสังเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ 

ระดับการวัดส าหรับตัวแปรอิสระของการวิจัยในคร้ังน้ี โดยใช้มาตรวัด SD-scale (Semantic Differential 
Scale) เพื่อวัดระดับการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบจากต่ าที่สุดหรือน้อยที่สุด
ให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน และสูงที่สุดหรือมากที่สุดให้คะแนนเท่ากับ 10 คะแนน เพื่อให้ผู้ตอบมีจุดอ้างอิง 
(Reference Point) เหมือนกันทุกคนไปในทิศทางสอดคล้องกัน (Inter-personal Consistency) และก่อให้เกิดความ



 

สอดคล้องภายในแต่ละข้อรายการ (Inter-item Consistency) ผู้ตอบแต่ละคนจะเข้าใจความหมายของคะแนนที่ตน
ให้ไว้ว่าอยู่ตรงไหนและความห่างของคะแนนสอดคล้องกันและสม่ าเสมอกันทุกช่วงคะแนน ( Intra-item 
Consistency) สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. (2550: 257-258) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลการวจิัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองของผู้ตอบแบบสอบถามข้อค าถามทั้งหมด 2 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะ
เป็นค าถามมปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าถาม
เท่าน้ัน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับช้ันการศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา รายได้
ต่อเดือนและภูมิล าเนาตามภาค มีจ านวนข้อค าถาม ทั้งหมด 6 ข้อแบบให้เลือกตอบ (Checklist) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P โดยใช้ค าถามท้ังหมด 29 ข้อซ่ึงเป็นการตั้งค าถาม
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 10 ระดับ (Rating Scale) เพื่อวัดระดับการให้คะแนนของผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบจากต่ าที่สุดหรือน้อยที่สุดให้คะแนนเท่ากับ 0ไปจนถึงสูงที่สุดหรือมากที่สุดให้คะแนน
เท่ากับ 10 

ส่วนที่ 4 แบบค าถามปลายปิดจ านวน 1 ข้อ ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนที่วัดระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าหอพักต่อเดือนก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพยีง
แค่ 1 ค าตอบเท่าน้ัน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  
1) ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ใช้ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัด

ชิงกลุ่ม ได้แก่ลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับ ช้ันปีการศึกษา คณะที่ศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนา
ตามภาค และส าหรับตัวแปรท่ีมีระดับอัตราส่วนคือจ านวนเงินค่าเช่าต่อเดือนมีหน่วยเป็นบาท  

2) ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์และอธิบายคุณลักษณะตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณได้แก่ ส่วนประสมผสมทางการตลาด 

3) ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) ในการวิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ มูลดังน้ี  

1)  เพื่อพิสูจน์สมมติฐานข้อ1 เพศแตกต่างกันระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ไม่แตกต่างกัน ใช้ Independent Sample Test หรือ t-test  



 

2) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานข้อ 2 -6 ใช้ One - way ANOVA หรือ F - test   
3) เพื่อพิสูจน์สมมติฐานข้อ7 -13โดยทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) ใช้การ

ทดสอบแบบสองทาง (2 -tailed) 
 
สรุปผลข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์ 

ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์ที่ 1) เพื่อศึกษาระดับการตดัสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง (หัวหมาก) จ าแนกตามปจัจยัประชากรศาสตร์สามารถสรุปผลการวจิยัได้
ดังตอ่ไปน้ี พบว่าระดับการตดัสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(หัวหมาก) ค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากับ 4,130.00 บาทตอ่เดอืนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ1,420.614 จ าแนก
ตามปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 231 คนคดิเป็นร้อยละ 57.8อายุอยู่ช่วงระหว่าง 
21-30 ปีจ านวน 216 คนคิดเป็นร้อยละ 54.0 อยู่ช้ันปี 2 จ านวน 216 คนคิดเป็นร้อยละ 36.50อยู่คณะอื่น ๆ จ านวน 
151 คนคิดเป็นร้อยละ 37.8รายได้ตอ่เดอืนไม่เกิน 15,000 บาทจ านวน 248 คนคิดเป็นร้อยละ 62.00 อยูภ่าคใต้
จ านวน 138 คนคิดเป็นร้อยละ 34.5 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 2) เพื่อศึกษาศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)ให้ความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง  (Mean=7.50,S.D.= .687)ด้ านที่ มีค่า เฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้ านท าเลที่ ตั้ ง  (Mean=8.24)  ด้านราคา 
(Mean=8.16) มีค่าเฉลี่ย ด้านผลิตภัณฑ์ (Mean=7.69) ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Mean=7.63) ด้าน
กระบวนการบริการ (Mean=7.05) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Mean=7.01) และด้านบุคลากร (Mean=7.00) 
ตามล าดับ 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับระดับการ
ตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี พิจารณา
จากสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน(Partial Correlation) แสดงความสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรอิสระ7 ตัว 
คือ (PD PR PL PM PC PP PE) ได้แสดงค่าความสัมพันธ์ในเชิงบวกและในเชิงลบระหว่างตัวแปรอิสระ คือด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร 
ด้านบุคลากรที่มีผลต่อจ านวนเงินค่าเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(หัวหมาก)  มีค่าระหว่าง -.003 ถึง 1 ซ่ึงแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหา
นครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) (จ านวนเงินค่าเช่าหอพัก) กับส่วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับต่ าที่สุด 

 
 
 

 



 

สรุปผลข้อค้นพบตามสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานสามารถสรุปไดด้ังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ แตกต่างกัน ระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  2 พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ อายุแตกต่าง กัน ระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ระดับช้ันการศึกษา แตกต่างกันระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์คณะที่ก าลังศึกษา แตกต่างกัน ระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ภูมิล าเนาตามภาคแตกต่างกันระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่า
หอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนโดยใช้วิธีการ
ทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเป็นบวก (ในทิศทาง
เดียวกัน) เท่ากับ .073 ในระดับต่ าที่สุด โดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .151ซ่ึงมากกว่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0 สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงิน
จ่ายค่าเช่าต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 0.01 

สมมติฐานที่ 8 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพัก
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนโดยใช้วิธีการทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเป็นลบ (ในทิศทางตรงกันข้าม) เท่ากับ -
.039 ในระดับต่ าที่สุด โดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .446 ซ่ึงมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ดังน้ัน จึง ยอมรับ H0ปฏิเสธ H1 สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินจ่ายค่าเช่า
ต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 0.01 

สมมติฐานที่ 9 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้งไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่า
หอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้ง กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนโดยใช้วิธีการ



 

ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเป็นลบ (ในทิศทาง
ตรงกันข้าม) เท่ากับ -.033 ในระดับต่ าที่สุด โดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .955 ซ่ึงมากกว่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันจึง ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้งไม่มีความสัมพันธ์
กับจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 0.01 

สมมติฐานที่ 10 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือน
โดยใช้วิธีการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเป็นลบ 
(ในทิศทางตรงกันข้าม) เท่ากับ -1.09 ในระดับต่ าที่สุดโดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .031 ซ่ึงมากกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันจึงยอมรับ H0ปฏิเสธ H1สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด
ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 0.01 

สมมติฐานที่ 11 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการบริการกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือน
โดยใช้วิธีการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเป็นบวก 
(ในทิศทางเดียวกัน) เท่ากับ .039 ในระดับต่ าที่สุดโดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .442 ซ่ึงมากกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันจึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
บริการไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 0.01 

สมมติฐานที่ 12 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่า
หอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด  ด้านบุคลากรกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนโดยใช้วิธีการทดสอบ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเป็นบวก (ในทิศทางเดียวกัน) 
เท่ากับ .057 ในระดับต่ าที่สุด โดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .256 ซ่ึงมากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ดังน้ันจึงยอมรับ H0 ปฎิเสธ H1 สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงิน
จ่ายค่าเช่าต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 0.01 

สมมติฐานที่ 13 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับระดับ
การตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพกับระดับการตัดสินใจเช่า
หอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) หรือจ านวนเงินจ่ายค่าเช่า
ต่อเดือนโดยใช้วิธีการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่า
เป็นบวก (ในทิศทางเดียวกัน) เท่ากับ .142 ในระดับต่ าที่สุดโดยมีค่า Significance (2-tailed) เท่ากับ .005 ซ่ึงน้อย



 

กว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ัน จึง ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินจ่ายค่าเช่าต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับแอลฟ่า เท่ากับ 
0.01 
การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงอายุอยู่ช่วง
ระหว่าง 21-30 ปีระดับช้ันปีการศึกษาช้ันปี 2 อยู่คณะอื่น ๆรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สงกรานต์  คงเพชร (2553) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุ 31-40 มีสถานภาพโสด เป็น
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาทโดยเช่าอพาร์เม้นท์ในราคา 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน 

การอภิปรายผลข้อค้นพบตามข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2)ส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปผล
การศึกษาของแต่ละด้าน ได้ดังต่อไปน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญในเร่ืองแสงสว่างภายในห้องพักมีความพอเหมาะ
ด้านราคาให้ความส าคัญในเร่ืองค่าน้ าค่าไฟฟ้าค่าสาธารณูปโภคมีราคาที่เหมาะสม ด้านท าเลที่ตั้งให้ความส าคัญในร่ือง
หอพักใกล้ตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญในเร่ืองมีความยืดหยุ่นเร่ืองเวลาช าระค่าเช่า ด้าน
กระบวนการบริการให้ความส าคัญในเร่ืองมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ด้านบุคลากรให้ความส าคัญ
ในเร่ืองพนักงานมีความรู้และทักษะความช านาญ ด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้ความส าคัญในเร่ืองมีร้านค้า
สะดวกซ้ือในบริเวณที่พักสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงกรานต์  คงเพชร (2553) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ในระดับมาก 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดกับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลั ยรามค าแหง 
(หัวหมาก) (มีค่าระหว่าง -.003 ถึง 1 ซ่ึงแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินค่าเช่าหอพักต่อเดือน (RAPM) กับ
ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับต่ าที่สุด 

การอภิปรายผลข้อค้นพบทีไ่ดต้ามสมมติฐานข้อที่ 1-3) ปจัจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับช้ัน
การศึกษาแตกต่างกันระดับการตดัสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง (หัวหมาก) ต่างกัน 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 4-6) คณะที่ก าลังศึกษา รายได้ต่อเดือน ภูมิล าเนาตาม
ภาคที่แตกต่างกันระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(หัวหมาก) ไม่แตกต่างกัน 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 7-13) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)  และด้าน
น าเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจเช่าหอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 



 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง  (หัวหมาก) ให้ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ข้อมูลใน
การตัดสินใจในการเลือกเช่าห้องพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับเร่ืองของการพิจารณาตามล าดับความส าคัญดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
ในเร่ืองแสงสว่างภายในห้องพักมีความพอเหมาะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 ด้านราคากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองค่า
น้ าค่าไฟฟ้าค่าสาธารณูปโภคมีราคาที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.83 ด้านท าเลที่ตั้งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ือง
หอพักใกล้ตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.72 ด้านการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองมีความยืดหยุ่นเร่ือง
เวลาช าระค่าเช่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.42 ด้านกระบวนการบริการกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองมีกระบวนการรักษา
ความปลอดภัยที่มีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21 ด้านบุคลากกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองพนักงาน มีความรู้และ
ทักษะความช านาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.05 และด้านน าเสนอลักษณะทางกายภาพกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเร่ืองมี
ร้านค้าสะดวกซ้ือในบริเวณที่พักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.36รวมถึงการก าหนดราคาค่าเช่าหอพักให้เหมาะสมกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่ได้มีบริการจัดการอย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยดึงดูดลูกค้าท าให้หอพักมีความโดดเด่นและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยในครั้งตอ่ไป 

ควรมีการศึกษาหัวข้ออื่นๆนอกเหนือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาในการตัดสินในเช่า
หอพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) เช่นความพึงพอใจการรับรู้
ข่าวสารและข้อมูลเก่ียวกับห้องพักอื่นๆเป็นต้นควรมีการเปรียบเทียบระหว่างที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลาย เช่นอพาร์เมนท์หรือคอนโดและควรเพิ่มกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆอาจจะ
ก าหนดเป็นจังหวัดหรือระดับประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายข้อมูลที่ได้จะมีความหลากหลายท าให้ทราบถึง
ความต้องการของผู้บริโภคท าให้ผู้ประกอบการสามารถมีข้อมูลเพื่อน าไปบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
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