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การแบ่งกลุ่มนักศึ กษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยใช้ปัจจัยความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพัก ของนักศึกษาที่อาศัยอยูใ่ นหอพัก 2544 คน. จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 ตัวอย่าง ที่นาํ
จํานวนประชากรไปเปรี ยบเทียบโดยใช้ตาราง ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970) ที่ครอบคลุมข้อมูล 2
ส่วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และ ข้อมูลระดับความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การ(7P) ใน
การตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพัก โดยใช้เครื่ องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ที่พกั อาศัยในหอพัก
ซึ่ งใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One Way ANOVA โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20 - 21
ปี สถานภาพโสด ศึ กษาอยู่ในชั้นปี ที่ 2 คณะบริ หารธุรกิ จ รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ไม่มีพาหนะ
ส่วนตัวในการเดินทาง มีภูมิลาํ เนาอยูภ่ าคกลาง ไม่เคยเปลี่ยนหอพักและพักอยูใ่ นหอพักในช่วงเวลา 1 - 2 ปี
พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมี ค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยตามลําดับ ดังนี้ กระบวนการบริ การ
บุคลากรที่ให้บริ การ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด ผลิตภัณฑ์ ที่ต้ งั หรื อช่องทางการจัดจําหน่ายและลักษณะทางกายภาพ
ในการให้บริ การ
คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด, นักศึกษาผูเ้ ช่าหอพัก

ABSTRACT

Grouping of the student accommodation of Thai Chamber of Commerce base on the significant of
marketing and service factors for making the decision to rent the room was carried out. The questionnaire concerning
the room in the dormitory (or apartment) composes of 2 parts; the general data of the answerer and the data of the
significant of marketing service (7P) on making the decision to rent the room. The data were analyzed by using the
statistical package program including the frequency, percentage, mean standard deviation and one way ANOVA.
Form 2544 students who stay in the dormitories or apartments, 200 were sampling according to Krejcie and Morgan
(1970). It was found that the majority were female at the age of 20-21 years old, single, the 2nd year of the Faculty
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of Business Administration. The monthly income was between 10,001-20,000 baht. They own no vehicle for their
transportation. They came from the central region of the country. They had never changed or been in the dormitory
during the past 1-2 years.
It was found that the answerers gave the most to less priority as the following: the proceed of service, the
service man, price, marketing promotion, product (room), location or channel for selling and the physical of service.
Keywords: Marketing and Service Factors, The Student Accommodation
1. บทนํา

ที่ พกั อาศัย ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ความสะดวกสบาย ความเป็ นส่ วนตัว เป็ นสิ่ งสําคัญถือว่า
เป็ นปั จจัยความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ สิ่ งที่ผพู ้ กั อาศัยต้องการ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะทางกายภาพของที่พกั อาศัย
เช่น บ้านเดี่ ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อพาร์ ทเมนท์ รวมทั้งทําเลที่ต้ งั ของที่อยูอ่ าศัย การคมนาคมจะต้องมี
ความสะดวกสบาย หรื อที่ ต้ งั อยูใ่ นเขตชุมชน ไม่เว้นแม้กระทัง่ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ มีความต้องการที่พกั
อาศัยในระหว่างที่กาํ ลังศึกษาเล่าเรี ยน ที่อาํ นวยความสะดวกสบายแก่ตนเอง สําหรับหอพักเป็ นทางเลือกที่ได้รับความ
นิ ยมมากที่สุดจากนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามีความจําเป็ นต้องหาที่อยู่อาศัยใกล้สถาบันการศึกษาของตน
จากจํานวนหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ เพิ่มขึ้นและมีความแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะของห้องพัก สิ่ งอํานวย
ความสะดวกภายในห้อง ทําเลที่ ต้ งั และราคาเช่าห้องพัก ประกอบกับแนวโน้มจํานวนนักศึ กษาของมหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทยที่เพิ่มขึ้น ทําให้ผปู ้ ระกอบหอพักรายใหม่ เช่น บริ ษทั 22 จํากัด สนในที่ลงทุนทําธุรกิจหอพักในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดังนั้น การศึกษาปั จจัยด้านระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาดในแต่ละด้านต่อ
การตัดสิ นใจเช่ าหอพัก ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ทุกชั้นปี ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็ นแนวทาง
สําหรับการประกอบธุรกิจหอพักให้เช่ารายเดือน แล้วนําผลการวิจยั สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจที่จะลงทุน ซึ่ง
หากการทํา ธุ ร กิ จ แต่ ข าดกลยุท ธ์ ท างการตลาด ก็ อ าจจะส่ ง ผลการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ นํา มาซึ่ ง การขาดทุ น ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึ กษาปั จจัยด้านระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาดในแต่ละด้านต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพักของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกชั้นปี ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. การดําเนินการวิจยั
ประชากร คือ นักศึกษาที่พกั ในหอพักซึ่ งกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุก
ชั้นปี ประกอบด้วยนักศึกษา ชาย 242 คน หญิง 2302. คน รวมทั้งสิ้ น 2,544 คน. (จากการสํารวจด้วยตนเองในหอพัก
ต่าง ๆ รอบหอพักมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เก็บกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คนที่นาํ จํานวนประชากรไปเปรี ยบเทียบ
โดยใช้ตาราง ของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan 1970) ซึ่ งส่ งผลให้การประมาณค่าสัดส่ วนต่าง ๆ ของ
ประชากรมีความคลาดเคลื่อน ±6.6% ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Self administrative questionnaire) ซึ่ งมีจาํ นวน 48
ข้อ โดยแบบสอบถามนี้ จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลด้านระดับความสําคัญของปั จจัยด้านต่างๆและเพื่อทราบถึง
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ระดับความสําคัญในการตัดสิ นใจต่อปั จจัยส่วนประสมด้านการตลาดของผูท้ าํ แบบสอบถามที่มีต่อหอพักที่อาศัยอยูใ่ น
ปั จจุบนั และได้มีคาํ แนะนําในการกรอกแบบสอบถามนี้จะถูกแบ่งออกเป็ นส่วน 2 ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูล
คัด กรองผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยข้อ มู ล จะเกี่ ย วกับสถานะความเป็ นนัก ศึ ก ษาของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ส่ วนที่ 2 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าพักมีท้ งั หมด 7 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ทําเลที่ต้ งั ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร การบริ การ ด้านกายภาพ โดยผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้มาตร
วัดแบบประเมินค่า Likert-Scale (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ สําคัญอย่างยิง่ สําคัญ สําคัญปานกลาง ไม่สาํ คัญ
ไม่สาํ คัญอย่างยิง่
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่ออธิ บายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในทางสถิติมาใช้ในการประมวลผลของข้อมูล เช่น
การนําเสนอเป็ นตารางความถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
และการแบ่งกลุ่ม: Cluster Analysis
4. ผลการวิจยั
ผลของการศึกษาเรื่ อง การแบ่งกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยใช้ปัจจัยระดับความสําคัญของ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพัก โดยมีเครื่ องมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลพร้อมทั้งแปลผล ความหมายของข้อมูล สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ ึ กษาแบ่งการนําเสนอ
ข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้ (1) ผลการวิจยั ปั จจัยส่วนบุคคล (2) ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพัก.และ (3) ผลการวิเคราะห์ Cluster Analysis
ข้ อมูลส่ วนตัวของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 200 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อย
ละ 57.00 มีอายุ 20 - 21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.50 สถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 98.50 ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2คิดเป็ นร้อย
ละ 50.50 ศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ คิดเป็ นร้อยละ 40.50 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ
55.50 ไม่มีพาหนะส่ วนตัวในการเดินทางคิดเป็ นร้อยละ 49.50 มีภูมิลาํ เนาอยูภ่ าคกลางคิดเป็ นร้อยละ 36.50 ไม่เคย
เปลี่ยนหอพักและพักอยูใ่ นหอพักในช่วงเวลา 1 - 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 75.50
จากผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพัก
โดยรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามลําดับ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม

Mean

ให้ความสําคัญ

กระ บวนการบริ การ
บุคลากรที่ให้บริ การ
ราคา
การส่งเสริ มการตลาด
ผลิตภัณฑ์
หรื อช่องทางการจัดจําหน่าย
ลักษณะทางกายภาพในการให้บริ การ

3.47
3.37
3.34
3.33
3.22
3.22
3.22

มีรปภ.รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง
อัธยาศัยของพนักงาน
อัตราค่านํ้าที่ไม่เกิน10 บาท/หน่วย
บริ การอินเทอร์เน็ตฟรี ภายในหอพัก
ท่านให้ความสําคัญกับความสะอาดของหอพัก
ระยะทางจากหอพักไปยังสถานศึกษาไม่เกิน 1 กิโลเมตร
กลิ่นรบกวนจากภายนอก

การวิเคราะห์ Cluster analysis
จากการวิเคราะห์ดว้ ย Cluster Analysis พบว่า จํานวนกลุ่มที่ เหมาะสมในการแบ่งคือ 4 กลุ่มแบ่งเป็ นกลุ่ม
ย่อยได้ 4 กลุ่ม การแบ่งกลุ่มตามระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจเช่าหอพัก เป็ นดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มต่อระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด
กลุ่ม
ประชากร
ให้ความสําคัญกับส่วนประสมการตลาด
กลุ่มที่ 1
75
น้อย
กลุ่มที่ 2
68
มาก
กลุ่มที่ 3
37
มาก,น้อย
กลุ่มที่ 4
20
น้อยที่สุด
โดยให้ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การแต่ละด้าน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับการอนุ ญาตให้ประกอบอาหารในหอพัก ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด ได้แก่ เงิ นค่าเช่าล่วงหน้าที่ หอพักเรี ยกเก็บตอนแรกเข้าไม่เกิ น 1 เดื อน ด้านที่ ต้ งั หรื อช่องทางจัดจําหน่ าย มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ระยะทางจากหอพักถึ งสิ่ งอํานวยความสะดวก รถไฟฟ้ า MRT ไม่เกิ น 1 กิ โลเมตร ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ส่ วนลดค่าเช่า 300 บาท/เดือน สําหรับผูเ้ ช่าที่ทาํ สัญญา 6 เดือนขึ้นไป ด้าน
บุ คคลากรที่ ให้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ กลิ่ นตัวของพนักงานมี ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเช่ าหอพัก ด้าน
กระบวนการบริ การใน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารภายในหอพักผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
และด้านลักษณะทางกายภาพในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ป้ ายชื่อหอพักที่ชดั เจน
กลุ่มที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับพัดลมที่มาพร้อมหอพัก ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อัตราค่า
ไฟที่ไม่เกิน 5 บาท/หน่วยและเงินประกันที่หอพักเรี ยกเก็บตอนแรกไม่เกิน 5,000 บาท เท่ากัน ด้านที่ต้ งั หรื อช่องทาง
จัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระยะทางจากหอพักถึงสิ่ งอํานวยความสะดวก ป้ ายรถประจําทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ บริ การอินเทอร์ เน็ตฟรี ภายในหอพัก ด้านบุคคลากรที่ให้บริ การ มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อัธยาศัยของพนักงาน ด้านกระบวนการบริ การใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความรวดเร็ วในการให้
ความช่วยเหลือจากผูด้ ูแลหอพักแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ภายใน 24 ชัว่ โมง และด้านลักษณะทางกายภาพในการให้บริ การ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กลิ่นรบกวนจากภายนอกหอพักมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเช่าหอพัก
กลุ่มที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับความใหม่ภายนอกของ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ค่าเช่า
ห้องแอร์ รายเดือนที่ไม่เกิน 4,000 บาท/เดือนและอัตราค่าไฟที่ไม่เกิน 5 บาท/หน่วย ด้านที่ต้ งั หรื อช่องทางจัดจําหน่าย
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ความสะดวกในการเดิ นทางจากหอพักไปสถานศึ กษาด้วยรถมอเตอร์ ไซด์รับจ้าง ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ บริ การอินเทอร์ เน็ตฟรี ภายใน ด้านบุคคลากรที่ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ได้แก่ ความเอาใจใส่ ของพนักงานอย่าง ด้านกระบวนการบริ การใน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ท่านมีรปภ.รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง และด้านลักษณะทางกายภาพในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลิ่นรบกวนจาก
ภายนอก
กลุ่มที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับความสะอาดของหอพัก ด้านราคา อัตราค่านํ้าที่ไม่เกิ น10 บาท/
หน่ วย ด้านที่ ต้ งั หรื อช่ องทางจัดจําหน่ าย มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ระยะทางจากหอพักไปยังสถานศึ กษาไม่เ กิ น 1
กิ โลเมตร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตฟรี ภายในหอพัก ด้านบุ คคลากรที่
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ อัธยาศัยของพนักงาน ด้านกระบวนการบริ การใน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ มีรปภ.
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง และด้านลักษณะทางกายภาพในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ กลิ่น
รบกวนจากภายนอก
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
ความสําคัญกับความสะอาดของหอพักมากที่สุด ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภณ รัตนพงศ์อาํ ไพ
(2556) เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกห้องพักแบบรายเดือน ซึ่ งพบว่า นักศึกษาให้
ความสําคัญกับปั จจัยผลิตภัณฑ์ดา้ นความสะอาดของหอพักมากที่สุด ความใหม่ภายนอกของอาคาร น้อยที่สุด หอพัก
ที่มีเตียงคู่ในห้องพัก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญสม พิพฒั น์ชลธี (2549) เรื่ อง ระดับความสําคัญของปั จจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในข้อความสะอาดของหอพักใน
ระดับความสําคัญมาก นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ่ งนภา เล้าสมรุ่ งเรื อง (2549) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักเอกชนของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปั จจัยในด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากในรายข้อ คือต้องการหอพักที่มีความสะอาดมาก
ที่สุด
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