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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศกึษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

Marketing Mix Factors Affecting Students Towards Selecting  

Dormitories in Mueang Uttaradit District 

พิมชนก  สุริยะแก้ว* สิรเิกียรต ิ รัชชุศานติ* *  และอรชร มณีสงฆ์* * *  

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่นักศกึษาในการเลอืกหอพัก ในอ าเภอเมอืง

อุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาท่ีอาศัยอยู่ ในหอพัก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จ านวน 

400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงเท่ากัน ส่วนใหญ่อายุ 20 – 22 ปี ศึกษาระดับชัน้ปี

ท่ี 3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก 7 -  12 เดือน จ านวน

สมาชิกในห้องพัก (รวมตนเองด้วย) 2 คน จ่ายค่าเชา่ล่วงหน้า 1 เดอืน ราคาค่าเช่าหอพักท่ีใชบ้ริการ 2,001 – 3,500 บาท

ต่อเดือน ลักษณะห้องพักท่ีเชา่ ห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหอพัก 

ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ และรับทราบขอ้มูลหอพัก ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ จากป้ายโฆษณาของหอพัก  

 ผลการศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิ ตถ์ พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลอยูใ่นระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการสร้าง

และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี

ผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 

 ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลอืกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มคี่าเฉลี่ยสูง

สุดแต่ละดา้นมดีังนี ้

 ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อเสียง ความเป็นท่ีรู้จักของหอพัก ด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย คือ ท่ีตัง้ของหอพัก สะดวก

ในการเดินทางมาพัก ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของห้องพัก ด้านราคา คือ ค่าเช่า

รายเดือน ของหอพัก มีความเหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ หอพักมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเครือข่าย

สังคมออนไลน์  เช่น  Facebook, Twitter เป็นต้น ด้ านกระบวนการให้บ ริก าร คือ การให้บ ริการท่ีถูกต้อง เช่น  

การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เชน่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) และ ด้านบุคลากร คือ การเอาใจใส่เรื่อง

ความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์พเิศษโครงการบรหิารธุรกิจส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

 This study aimed to examine marketing mix factors affecting students towards selecting dormitories in Mueang Uttaradit District. In order 

to collect data, questionnaires, as the research tool, were distributed, according to the convenience sampling, to 400 students living at dormitories in 

Mueang Uttaradit District. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean. The summary of 

study findings was shown as follows. 

 The findings presented that there was an equal number of male and female reTspondents. Most of them were in the age of 20-22 

years old. Currently, they were the 3rd year students. They received monthly allowance at the average amount of 3,001-4,000 Baht (excluding 

an allowance for room rental). They had lived in dormitory for 7-12 months. Generally, the room was shared by 2 persons (including the 

respondent oneself). They were required to do one-month advance payment for renting the room and the room rate was found in the range 

between 2,001-3,500 Baht per month. Their rented room was an air-conditioning room fully equipped with electrical devices. The respondents 

revealed that person influenced their decision making to select a dormitory the most was the respondents themselves. They mainly obtained 

information of a certain dormitory from its advertising sign. 

 The study on marketing mix factors affecting the students towards selecting dormitories in Mueang Uttaradit District indicated that 

marketing mix factors namely product, place, physical evidence and presentation, price and promotion were respectively rated at high level of 

influence; while marketing factors namely process and people were respectively rated at moderate level of influence. 

 Hereafter were shown elements of each marketing mix factor that affected the students towards selecting dormitories in Mueang 

Uttaradit District at the highest level. In product factor, it was the fame and recognition of a dormitory. In place factor, it was the convenient location 

of a dormitory. In physical evident and presentation factor, it was the cleanliness of a dormitory. In price factor, it was the reasonable monthly room 

rate. In promotion factor, it was the publicity of a dormitory being done on social network channel such as Facebook, and Twitter, for example. In 

process factor, it was the accurate service such as the calculation of all charges (charges for water supplies, electricity, telephone, and etc.) and the 

private meter for each room. In people factor, it was the attention on security of the security guards.             

บทน า  

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในศูนยก์ลางความเจริญในเขตภาคเหนือตอนบนอีกแห่งหนึ่ง มีประชากร 161,053 คน 

และมีประชากรหนาแน่น 210.39 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ , 2557 :

ออนไลน์) เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการรองรับความเจรญิและขยายตัวในอนาคต อีกท้ังยังสามารถเดินทางไปสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้อยา่งสะดวก อกีทัง้ได้รับความเจรญิจากจังหวัดใกล้เคียง และนักทอ่งเท่ียวจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-ลาว (ดา่นภูดู่) พื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นภูเขาสูง อ าเภอเมอืง

อุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ธนาคาร  

และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นสถานท่ีตั้งของสถานศึกษาส าคัญท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   3 

 

และอุดมศึกษา หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี เป็นต้น (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์, 2557: ออนไลน์) 

ปัจจุบันมีหอพักเกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบริเวณในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

และบริเวณใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปี 2560 มีหอพักให้เช่าแบบจดทะเบียน จ านวนท้ังสิ้น 59 แห่ง 

และเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนของหอพักในปี 2553 พบว่า มีจ านวนหอพักให้เช่าทั้งสิ้น 34 แห่ง (ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์, 2560) โดยในช่วง 7 ปีท่ีผ่านนี้ มีจ านวนหอพักเพิ่มมากขึ้นถึง 25 แห่ง หรือ  

คิดเป็นร้อยละ 73.5 โดยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบการลดลงของนักศึกษาในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้

เกิดการแขง่ขันกันในธุรกิจหอพักสูงขึน้ โดยจากสถิติการรับนักศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลดจาก 2,825 

คน ในปี 2558 เป็น 2,400 คนในปี 2559 และ เป็น 2,123  คนในปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละเทียบกับปี 2558  

โดยปี 2559 ลดลง ร้อยละ 15.04 และ ปี 2560 ลดลง ร้อยละ 24.85 โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปี (ส านักงานสารสนเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561: ออนไลน)์ จากโครงสร้างประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม นักศกึษาผู้ที่ไมไ่ด้

มภีูมิล าเนาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงมตีอ้งการท่ีพักอาศัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจะเลือกเชา่ห้องพักท่ีใกล้กับสถานศกึษา

ของตนเพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นหลักอีกดว้ย (สมหมาย นราพินิจ, 2557: สัมภาษณ)์ 

ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เกิดความต้องการด้านท่ีพักอาศัยของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นและยังมีความ

ต้องการท่ีแตกต่างไปจากในอดีตท่ีผ่านมาด้วย ประกอบกับการท่ีมีหอพักเป็นจ านวนมากในพื้นท่ีอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

ท าให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรง และนักศึกษามีทางเลือกท่ีมากขึ้น ธุรกิจหอพักจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

หอพักของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ท้ังทางด้านคุณภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้อง  

ตลอดจนถึงการตกแต่งภายในห้องพัก เป็นตน้ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือนักศกึษาที่ใช้บริการได้ 

อกีทัง้ยังต้องรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนอืกวา่คู่แข่งอยูเ่สมอ และเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้าหรอืนักศกึษา

ได้คาดหวังไว้ให้ได้ด้วย เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าหรือนักศึกษาให้ใช้บริการกับธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่องมากท่ีสุด  

และน ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจอกีด้วย (กิตตกิร เดชโภคนิ, 2560: สัมภาษณ์) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาเพื่อทราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือก

หอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ให้บริการของหอพัก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อท่ีจะได้น าผล

การศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ

ของกิจการ และเพื่อท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่ผู้ท่ีสนใจในธุรกิจหอพักต่อไป            

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2552) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   
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วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา  

 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก  

ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ 

 2. ขั้นตอนการศกึษา 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมข้อมูล         

4) วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักในพื้นท่ีอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีมาใชบ้ริการท่ีแน่นอน โดยใชว้ธีิการเลอืกสุม่ตัวอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร และใชสู้ตรการค านวณของ 

Ken Black (2007) ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาท้ังสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง จากนักศกึษาที่อาศัยในหอพักใน

พื้นท่ีอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) แบ่งเป็น เพศชาย 

200 ราย และ เพศหญิง 200 ราย          

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปและ

พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก  

ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาท่ีพบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ โดยใช้ค าถามแบบมาตรา

ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของ

ระดับค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

และน ามาสรุปผลการศึกษา พร้อมท้ังน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย            

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และพฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงเท่ากัน ส่วนใหญ่อายุ 20 – 22 ปี ศึกษาระดับชั้นปีท่ี 

3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก 7 - 12 เดือน จ านวนสมาชิกใน

ห้องพัก (รวมตนเองด้วย) 2 คน จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน ราคาค่าเช่าหอพักท่ีใช้บริการ 2 ,001 – 3,500 บาทต่อเดือน 

ลักษณะห้องพักท่ีเชา่ ห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกหอพัก ในอ าเภอเมอืง

อุตรดิตถ์ และรับทราบข้อมูลหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากป้ายโฆษณาของหอพัก 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศกึษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมือง

อุตรดิตถ์ ท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดับ  

ปานกลาง คือ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย สัญญาณไม่ดี  รองลงมา

คือ อินเตอร์เน็ตของหอพักช้า หลุดบ่อย และ เว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลของหอพัก ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤตกิรรมในการเช่าหอพักในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ อายุ 20 – 22 ปี ศึกษาชัน้ปีท่ี 3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) 

3,001 – 4,000 บาท ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก 7 -  12 เดอืน จ านวนสมาชิกในห้องพัก (รวมตนเองด้วย)  2 คน จ่ายค่า

เชา่ล่วงหนา้ 1 เดือน ราคาค่าเชา่หอพักท่ีใช้บริการ 2,001 – 3,500 บาท ลักษณะห้องพักที่เชา่ ห้องแอร์ เพื่อนเป็นบุคคลท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรับทราบข้อมูลหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

จากปา้ยโฆษณาของหอพัก  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่ อายุ 20 – 22 ปี ศึกษาชั้นปีท่ี 3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(ไม่รวมค่าเช่าห้อง) 

4,001 – 5,000 บาท ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก มากกว่า  1 ปีขึ้นไป จ านวนสมาชิกในห้องพัก (รวมตนเองด้วย)  2 คน 

จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน ราคาค่าเช่าหอพักท่ีใช้บริการ 3,501 – 5,000 บาท ลักษณะห้องพักท่ีเช่า ห้องแอร์  

พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรับทราบ

ข้อมูลหอพัก ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ จากเว็บไซด์ หรอื Facebook ของหอพัก 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จ าแนกตามเพศ 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ าแนกเพศ ส าหรับผู้ตอบ

แบบสอบถามเพศชาย ที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ  

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ตามล าดับ 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ 

และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ตามล าดับ 
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การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผล

การศึกษากับงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ ได้ดังนี้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการ

เลอืกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) 

ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  

แตไ่มส่อดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย ์ประกอบมูล (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใชใ้นการตัดสินใจเลือกเช่า

หอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ  

มากท่ีสุด คือ ด้านราคาและ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า  

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ ด้านราคา 

ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ์ท่ีมผีลต่อท่ีมีผลตอ่นักศกึษาในการเลอืกหอพัก 

ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ ชื่อเสียง ความเป็นท่ีรู้จักของหอพัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา  

ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ  มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ การออกแบบและความสวยงามของอาคาร และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ

วิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ การมีบริการ

อนิเตอร์เน็ต 

ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก  

ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ ค่าเช่ารายเดือนของหอพัก มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา  

ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ราคาห้องพักมีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยยอ่ยด้านราคาท่ีมีผลตอ่การเลอืกใช้

บริการ มากท่ีสุด คือ อัตราค่าเช่ารายเดอืนห้องพักมีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย 

(2554) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นราคา ที่มผีลตอ่การเลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ อัตราค่าเช่าหอ้งพักมีความเหมาะสม 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ท่ีมผีลตอ่ท่ีมผีล

ต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ ท่ีตั้งของหอพัก สะดวกในการเดินทางมาพัก 

สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
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เลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทางมาหอพัก และสอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตา

ภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ การ

เดินทางมาหอพักสะดวกสบาย แตไ่มส่อดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย ์ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยด้าน

ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ หอพักใกล้สถาบันการศกึษา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อท่ีมีผลต่อ

นักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ หอพักมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เชน่ Facebook, Twitter เป็นต้น ไมส่อดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน ์(2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อย

ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลตอ่การเลือกใชบ้ริการ มากที่สุด คือ การมเีจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ค าแนะน า เพื่อชว่ย

ในการตัดสินใจของผู้เช่า ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโปสเตอร์โฆษณา  

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การเลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ การมีโปรโมช่ัน เชน่ ลดราคาค่าเชา่ชว่งปิดเทอม 

ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก  

ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ การเอาใจใส่เร่ืองความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ 

พนักงานมีใจรักบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อทุกคน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556)  

ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีหอพักให้บริการได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว และ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อการ

เลอืกใชบ้ริการ มากท่ีสุด คือ พนักงานให้บริการอยา่งรวดเร็ว 

ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยยอ่ยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อท่ีมีผลต่อ

นักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ การให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ  

มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558)  

ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ มีความถูกต้องแม่นย าในการ

ส่งมอบห้องพักและบริการให้ผู้เชา่ ไมส่อดคล้องกับการศกึษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้น

กระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ มีบริการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ไฟดับ น้ าร่ัว และไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการ

เลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ กระบวนการให้บริการซ่อมอุปกรณท่ี์ช ารุดได้อยา่งรวดเร็ว 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากท่ีสุด  คือ 

ความสะอาดของห้องพัก ไมส่อดคล้องกับการศกึษาของสุนศิา ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและ
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น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากท่ีสุด คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหอพักมีความ

น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (เช่น บริเวณหอพัก สนามหญ้า 

สะอาดสวยงาม) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มผีลตอ่การเลอืกใช้บริการ มากที่สุด คือ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพัก 

ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในคร้ังนี้  

ผู้ศึกษามีขอ้คน้พบดังนี้ 

ข้อค้นพบจากข้อมูลทั่วไป 

1. นักศึกษาในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในหอพัก 7 - 12 เดือน และ 4 – 6 เดือนหรือ คิดเป็น  

ร้อยละ 65.50 

2. นักศึกษาในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในหอพัก 2 - 3 คน (รวมตนเองด้วย) หรือ คิดเป็น  

ร้อยละ 74.25 

3. นักศกึษาในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จ่ายค่าเชา่ล่วงหนา้ 1 - 2 เดอืน หรอื คิดเป็น ร้อยละ 95.0 

4. เพื่อนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษาในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ค่อนข้างมาก 

แมว้า่ส่วนใหญ่จะตัดสนิใจเลอืกหอพักด้วยตนเอง 

5. นักศึกษาในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่มีวิธีการรับทราบข้อมูลหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากป้าย

โฆษณาของหอพัก 

6. นักศึกษาให้ระดับท่ีมีผลของปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาด ในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 10 ล าดับแรก คือ 1. ชื่อเสียง ความเป็นท่ีรู้จักของหอพัก 2. ค่าเชา่รายเดอืน ของหอพัก มีความเหมาะสม 

3. หอพักมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านชอ่งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  Twitter เป็นตน้ 4. ท่ีต้ังของหอพัก สะดวก

ในการเดินทางมาพัก 5. ขนาดของห้องพักพอเหมาะพอดี 6. ห้องพักให้เช่าท่ีหอพัก มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ห้องพัดลม 

ห้องแอร์ และ ห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 7. การให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์  

(เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) 8. ค่าประกันความเสียหาย มีความเหมาะสม 9. หอพักใกล้สถาบันการศึกษา  

และ 10. หอพัก มหี้องพักในหลายระดับราคาให้เลอืก ตามล าดับ 
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อย่างไรก็ตาม ยังมขี้อค้นพบโดยเฉพาะหอพักชายและหอพักหญิงท่ีแตกต่างกันในหลายประเด็น ดังตอ่ไปน้ี 

หอพักชาย 

1. นักศึกษาเพศชาย ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) 3,001 – 4,000 

บาท 

2. นักศกึษาเพศชาย ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ อยู่อาศัยในหอพัก 7 - 12 เดอืน  

3. นักศกึษาเพศชาย ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่อยูอ่าศัยในหอพัก 2 - 3 คน (รวมตนเองด้วย)  

4. นักศกึษาเพศชาย ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จ่ายค่าเชา่ล่วงหนา้ 1 เดอืน 

5. นักศกึษาเพศชาย ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จ่ายค่าเชา่ 2,001 – 3,500 บาท  

6. นักศกึษาเพศชาย ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เชา่ห้องแอร์ 

7. เพื่อนเป็นบุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจเลอืกหอพักของนักศกึษาเพศชาย ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์มากที่สุด  

8. นักศึกษาเพศชาย ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่มีวิธีการรับทราบข้อมูลหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จากปา้ยโฆษณาของหอพัก 

9. ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาเพศชาย ในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 

หอพักหญิง 

1. นักศึกษาเพศหญิง ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) 4,001 – 5,000 

บาท 

2. นักศกึษาเพศหญิง ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ อยู่อาศัยในหอพัก มากกว่า 1 ปีขึน้ไป 

3. นักศกึษาเพศหญิง ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่อยูอ่าศัยในหอพัก 1 - 2 คน (รวมตนเองด้วย) 

4. นักศกึษาเพศหญิง ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จ่ายค่าเชา่ล่วงหนา้ 2 เดอืน 

5. นักศกึษาเพศหญิง ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จ่ายค่าเชา่ 3,501 – 5,000 บาท 

6. นักศกึษาเพศหญิง ในอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เชา่ห้องแอร์ พร้อมเครื่องใชไ้ฟฟา้ 

7. ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษาเพศหญิง ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

มากที่สุด 

8. นักศึกษาเพศหญิง ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่มีวิธีการรับทราบข้อมูลหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จากเว็บไซด์ หรอื Facebook ของหอพัก 

9. ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาเพศหญิง ในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษานี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอ าเภอเมือง

อุตรดิตถ์ ทางผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริการ ตามข้อค้นพบท่ีได้จาก

การศึกษา ดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์  

ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ควรให้

ความส าคัญเร่ือง ชื่อเสียง ความเป็นท่ีรู้จักของหอพัก โดยเนน้ภาพลักษณข์องตราสินคา้ หรือ แบรนด ์(Brand) ของหอพักให้

มคีวามโดดเด่น ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ และควรมีจ านวนห้องพักมใีห้บริการอยา่งเพยีงพอ  และขนาดของหอ้งพักพอเหมาะ

พอดีกับนักศึกษา 2 - 3 คน อีกท้ัง ผู้ประกอบการหอพักควรมีห้องพักหลากหลายรูปแบบ เช่น ห้องพัดลม ห้องแอร์ และ 

ห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และควรเน้นจ านวนห้องพัก ประเภทห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้มีปริมาณมากกว่า

ห้องพักประเภทอื่น นอกจากนั้น ควรหมั่นตรวจสอบเคร่ืองสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 

เชน่ ตู้เย็น ทีว ีตู้เสื้อผ้า โตะ๊ท างาน เก้าอี้ท างาน โซฟา ถังขยะ โทรศัพท์ เป็นตน้ ให้พร้อมใช้งานเสมอ รวมถึง เฟอร์นิเจอร์

ภายในห้องพัก เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ด้วย อย่างไรก็ตามลักษณะการตกแต่งห้องพักของหอพัก เป็นปัจจัย

ยอ่ยท่ีนักศกึษาให้ความส าคัญในระดับมากเชน่กัน ดังนั้น ผู้ประกอบการหอพักควรเน้นการตกแตง่ห้องให้มีความสวยงาม

ใช้สีโทนอ่อนเพื่อความสบายตาของนักศกึษาผู้พักอาศัย ตลอดจนทางผู้ประกอบการหอพัก ควรมีบริการเสริมให้หอพักมี

ความสนใจ ดึงดูดกลุม่นักศึกษามากขึน้ โดยติดต้ังเคเบิลทีวี และการบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ไวใ้ห้บริการด้วย 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ควรให้

ความส าคัญเร่ือง ท่ีตั้งของหอพัก อยู่ใกล้สถาบันการศึกษา สะดวกในการเดินทางมาพัก มีความปลอดภัย มีความสงบ 

และมีความเป็นส่วนตัว และทางผู้ประกอบการหอพัก ควรมีท่ีจอดรถท่ีกว้างขวาง และเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาผู้พัก

อาศัย ควรออกบัตรจอดรถประจ าหอพักให้กับผู้พักอาศัย เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ผู้ท่ีไม่ได้พักมาจอดท่ีหอพัก และทาง

ผู้ประกอบการหอพัก ควรย้ ากับพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือผู้ดูแลหอพัก ให้จัดท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ หากมกีาร

จอดซ้อนคัน ให้ปลดเกียร์ว่างทุกคร้ังด้วยเพื่อเป็นการบริหารพื้นท่ีจอดรถในหอพักให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พื้นท่ีสูงสุด 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรมีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลของหอพัก เพียงพอต่อการตัดสินใจ  

โดยผู้ประกอบการหอพัก ควรให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับแนะน าเกี่ยวกับหอพัก เช่น ราคาค่าเช่า  

รูปห้องพัก แผนท่ี เป็นต้น รวมถึง ควรให้นักศึกษาสามารถฝากข้อความผ่านทางเว็บไซด์ โดยไม่ต้องให้นักศึกษาต้องส่ง

อเีมล ์หรอื โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงมายังหอพัก เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศกึษามากยิ่งขึ้นอีกดว้ย  
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 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

 ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

ควรแสดงให้เห็นคุณค่าของการบริการโดยผ่านการน าเสนอสิ่งท่ีมองเห็นได้ เพื่อให้นักศกึษาผู้พักอาศัยเห็นคุณค่าของการ

บริการ เช่น ป้ายชื่อของหอพัก ควรมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก  

สีภายในห้องพัก ควรมีความสวยงาม ใช้สีอ่อน เพื่อให้ดูสบายตา สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายนอกหอพัก เช่น สวน 

ลานจอดรถ ควรมีความสะอาด และสวยงาม โดยอาจมีการตกแต่งบริเวณรอบๆ หอพักด้วยต้นไม้นานาชนิด เพื่อสร้าง

บรรยากาศท่ีร่มร่ืน และผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญกับสภาพอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในหอพัก ให้อยู่ใน

สภาพดี พร้อมใชง้านเสมอ นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการหอพักควรให้ความส าคัญในเร่ืองความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนน

ของหอพัก มีสว่างเพียงพอ ทัง้นี้เพื่อให้นักศกึษาผู้พักอาศัยเกิดความมั่นใจโดยเฉพาะในเวลากลางคืน และควรการมีระบบ

รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เช่น การมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าการ การมีระบบกล้องวงจรปิด คีย์การ์ด 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยจ ากัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกหอพักได้อย่างอิสระ และควรใช้กล้องวงจรปิดช่วยในการ

บันทึกภาพในสว่นต่างๆของหอพัก เช่น ทางเข้าออก ท่ีจอดรถ ทางเดินภายในตัวอาคารแต่ละช้ันอกีด้วย  

 ด้านราคา  

 ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ควรมี

ห้องพักในหลายระดับราคาให้เลอืก ค่าเชา่รายเดอืน ค่าน้ า ค่าไฟฟา้ ค่าประกันความเสียหาย ของหอพัก มีความเหมาะสม 

โดยค่าเช่าหอพักรายเดือนควรอยู่ในช่วง 2,001 – 3,500 บาท และไม่ควรเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ควรมีการ

ยดืหยุ่นให้ช าระค่าเชา่ภายหลังได้ เชน่ พักเดอืนนี้ จ่ายคา่เช่าเดอืนหนา้ เนื่องจากการประกอบธุรกิจหอพักส าหรับนักศกึษา

นั้น ผู้ประกอบการมักประสบปัญหาการเข้า-ออก (Turnover) ของนักศึกษาสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งพบว่า 

ระยะเวลาอยูอ่าศัยในหอพักของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือ 7 -  12 เดือน ดังนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรมีการลดอัตราค่า

เช่าห้องพักส าหรับนักศึกษาท่ีพักในระยะยาว หรือกลับมาพักซ้ า เพื่อลดปัญหาการเข้า-ออก (Turnover) บ่อยของนักศึกษา 

และควรก าหนดเงื่อนไขการได้รับส่วนลดให้ชัดเจนและแจ้งนักศึกษา ล่วงหนา้ตั้งแต่เร่ิมการท าสัญญาเช่า อีกดว้ย 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ควรมี

การประชาสัมพันธ์หอพัก ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น ควรมีการโฆษณาผ่านป้าย

โปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามองเห็นได้อย่างชัดเจน ควรมีเอกสารแผ่นพับแนะน าเกี่ยวกับหอพัก เชน่ ราคาห้องพัก รูปแบบ

ห้องพัก แผนท่ี เป็นต้น และทางผู้ประกอบการหอพัก ควรมีการปรับลดราคาห้องพักลงในช่วงปิดเทอม เพื่อให้นักศึกษา 

ผู้พักอาศัยเกิดความรู้สกึประทับใจ ซึ่งจะส่งผลตอ่การบอกตอ่แนะน าให้คนรู้จักเขา้มาใชบ้ริการหอพักต่อไป 
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 ด้านกระบวนการให้บริการ 

 ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ควรให้

ความส าคัญกับปัจจัยยอ่ยด้านขั้นตอนในการติดตอ่หอพักสะดวกและรวดเร็ว โดยนักศึกษาสามารถท าสัญญาเชา่ห้องพัก

กับหอพัก และเข้าอยู่ได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของหอพัก ควรให้ความส าคัญในเร่ืองการให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น การคิด

ค่าบริการตา่งๆ มกีารแยกมเิตอร์ (เชน่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) รวมถึงขั้นตอนการออกจากหอพัก หรือ คืนห้อง

เช่า ท่ีมีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก โดยทางผู้ประกอบการหอพัก ควรจัดท าใบ Check list ของอุปกรณ์ภายในห้องพัก  

เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ กับทางนักศึกษาผู้พักอาศัย ท้ังก่อนและหลังการเข้าพัก โดยหากอุปกรณ์

ใดมีการช ารุดอยู่แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพท่ีรับได้ ควรมีการถ่ายรูปบริเวณส่วนช ารุดนั้นๆให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีปัญหาใน

ภายหลังด้วย ส่วนการคิดค่าบริการค่าน้ า และค่าไฟฟ้า ทางเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลหอพัก ควรพานักศึกษผู้พักอาศัยไปดูมิเตอร์ 

ก่อนเช่าห้องพักทุกคร้ัง และควรมีการชี้แจงถึงวิธีการคิดค านวณค่าน้ า และค่าไฟฟ้าของทางหอพักให้ชัดเจน และ

ผู้ประกอบการหอพัก ควรมรีะบบการออกใบแจ้งหนี ้เพื่อให้เป็นมาตรฐานและมคีวามชัดเจนตอ่ผู้เชา่ด้วย  

 นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ืองการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ หรือเครื่องใชไ้ฟฟา้

ของผู้พักอาศัย มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกรณีเกิดปัญหากับผู้พักอาศัย หอพักควรมีระบบในแก้ไขปัญหาท่ีสะดวก

และรวดเร็ว โดยทางหอพักควรการจัดให้มีการระบบแจ้งซ่อม และมีการบันทึกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการแจ้งซ่อม  

พร้อมท้ังมีการก าหนดความส าคัญ ความเร่งด่วนในการแก้ไขอุปกรณ์แต่ละชนิดด้วย อีกทั้งควรมีการก าหนดระยะเวลาใน

การซ่อมบ ารุงให้แล้วเสร็จ เช่น ส าหรับอุปกรณ์ท่ัวไป อาทิเช่น ระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดิน ระบบประตูอัตโนมัติ ควรซ่อม

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เช่า หรือ อุปกรณ์ภายในห้องพัก ควรซ่อมแล้วเสร็จภายใน 1 - 3 วัน 

หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เชา่ เป็นต้น 

 ด้านบุคลากร 

 ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ท่ีสนใจประกอบการธุรกิจหอพัก ส าหรับนักศึกษา ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ควรให้

ความส าคัญกับปัจจัยย่อยด้านความซื่อสัตย์ของพนักงานผู้ดูแลหอพัก พนักงานของหอพัก รักษาความปลอดภัยดี  

มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ รวมถึงการให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค  

โดยทางผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะอันเหมาะสม และอบรม

ปลูกฝังเร่ืองหัวใจของการบริการ ความนอบน้อม ความสุภาพ ให้กับพนักงาน รวมถึงการอบรมทักษะเฉพาะให้กับ

พนักงานในเร่ืองการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เมื่อน้ าร่ัว ไฟดับ ควรแก้ไขอย่างไร เป็นต้น โดยจัดท าเป็นพิมพ์เขียวการ

ให้บริการ หรือ Service Blueprint เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะ เป็นการสร้างความ

ประทับใจในการให้บริการ และสร้างความรู้สกึอุน่ใจให้กับนักศกึษาผู้พักอาศัย อกีด้วย 

 นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ือง การเอาใจใส่เร่ืองความปลอดภัยของยาม

รักษาความปลอดภัย โดยทาง ผู้ประกอบการหอพัก ควรน าระบบกล้องวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีเร่ืองหรือ

ปัญหา เชน่ การขโมยของ หรืออาชญากรรมใดๆ ภายในหอพัก และมกีารจัดยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการหอพัก ตอ้งการสร้างหอพักส าหรับเพศหญิงโดยเฉพาะ อาจต้องให้ความส าคัญ

ต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มากเป็นพิเศษ 

เพราะกลุ่มนักศึกษาเพศหญิงให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวในระดับท่ีมากกว่านักศึกษาเพศชาย โดยอาจพิจารณา

เพิ่มเตมิรายละเอยีดดังกล่าวท่ีแตกกันในแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดส าหรับหอพักหญิง 

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดา้นผลิตภัณฑห์รือตัวหอพัก โดยเน้น

การสร้างความพงึพอใจให้กับกลุ่มนักศกึษาเพศหญิง โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความแตกต่างของหอพักหรือห้องพัก 

เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาเพศหญิงรับรู้ถึงความแตกต่างท่ีได้รับจากหอพัก โดยควรเน้นการจัดองค์ประกอบของหอพักและ

ห้องพักให้มีความเหมาะสม สวยงาม สะอาดคงทน และปลอดภัย ตลอดจนถึงการจัดให้ภายในห้องพักมีสิ่งอานวยความ

สะดวกตา่งๆ ภายในหอ้งพักอย่างครบถ้วน เช่น ตู้เย็น ทวี ีตู้เสื้อผ้า โตะ๊ท างาน เกา้อีท้ างาน โซฟา ถังขยะ โทรศัพท์ เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านพฤติกรรมพบว่า นักศึกษาเพศหญิง ส่วนใหญ่เช่าห้องแอร์ พร้อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

มากกวา่นักศกึษาเพศชาย รวมถึงควรมร้ีานอาหารในหอพักไวบ้ริการอีกดว้ย 

 กลยุทธ์ด้านราคา  ผู้ประกอบการหอพัก ควรใช้กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคาสูง คุณภาพสูง และควรมีห้องพัก

ในหลายระดับราคาให้เลือก โดยราคาห้องพักควรอยู่ในช่วง 3,501 – 5,000 บาท และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหอพักโดย

น าเสนอความโดดเด่นในดา้นอื่นๆเพิ่มเตมิ เช่น การมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีด ีสภาพหอ้งท่ีใหม่และสวยงามกวา่คู่แข่ง 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการหอพัก ควรจัดให้มกีารแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับค่าใชจ้่ายต่างๆ ในใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เพื่อให้

ลูกค้ารู้สึกถึงความน่าเชื่อถือและความมีเหตุผลในการคิดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และควรเน้นเร่ืองการลดอัตราค่าเช่า

ห้องพักส าหรับนักศกึษาเพศหญิงท่ีพักในระยะยาว หรือกลับมาพักซ้ า อีกดว้ย 

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นสร้างหอพักอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา  

ใกล้แหลง่ชุมชน เชน่ ตลาด ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น มคีวามสงบ และมีความเป็นสว่นตัว นอกจากนัน้ผู้ประกอบการหอพัก

ควรจัดท า เว็บไซต์ หรือ Facebook ของหอพักอย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับทางนักศึกษาเพศหญิงท่ี

สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า นักศกึษาเพศหญิง ส่วนใหญ่มีวิธีการรับทราบข้อมูล

หอพัก จากเว็บไซด์ หรือ Facebook ของหอพัก มากกว่า นักศึกษาเพศชาย และทางผู้ประกอบการหอพักควรผูกโยงแผนท่ี

ของหอพัก กับ Google Map เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการเข้าถึงของกลุ่มนักศกึษาอกีด้วย 

 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter เป็นต้น และควรจัดเตรียมเอกสารแผ่นพับแนะน าเกี่ยวกับหอพัก เช่น ราคาห้องพัก รูปแบบ

ห้องพัก แผนท่ี เป็นต้น ไวใ้ห้ครบถ้วนอกีด้วย 

 กลยุทธ์ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยด้านความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ผู้ดูแลหอพัก พนักงานของหอพัก รักษาความปลอดภัยดี มีกิริยามารยาทดี มคีวามตัง้ใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ 
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รวมถึงการให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และควรเอาใจใส่เร่ืองความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย  

โดยทาง ผู้ประกอบการหอพัก ควรน าระบบกล้องวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได้เมื่อมเีร่ืองหรือปัญหา เช่น การขโมยของ 

หรืออาชญากรรมใดๆ ภายในหอพัก และมีการจัดยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน อกีด้วย 

 กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นปัจจัยย่อยด้านการรับฟังข้อร้องเรียน  

และข้อเสนอของผู้พักอาศัย โดยควรจัดให้มีจุดรับข้อร้องเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการส่งอีเมล์มายัง

ผู้ดูแลหอพักโดยตรง และควรให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยเร่ืองระบบการก าจัดขยะ โดยมีการเก็บไปท้ิงสม่ าเสมอ  

และควรมกีารก าหนดตารางเวลาการน าขยะไปท้ิงให้ชัดเจนอกีด้วย 

 กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการหอพัก ควรเนน้เร่ือง สิ่งอ านวยความ

สะดวกและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้เกิดกับหอพัก เพื่อให้นักศึกษาเพศหญิงได้รับรู้ถึงคุณค่าของการบริการ เช่น  

ความสะอาดภายในอาคาร และห้องพักของหอพัก การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก สีภายในห้องพัก  

มีความสวยงาม ดูสบายตา และความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพัก ให้มีความสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน  

ซึ่งปัจจัยย่อยดังกล่าวนักศกึษาเพศหญิง ให้ความส าคัญมากกว่านักศกึษาเพศชาย 

 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดส าหรับหอพักชาย 

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์ผู้ประกอบการหอพัก ควรเนน้ปัจจัยย่อยเร่ือง ชื่อเสียง ความเป็นท่ีรู้จักของหอพัก ขนาด

ของห้องพัก เหมาะกับการอยู่ 2 -3 คน สอดคล้องกับพฤติกรรมการพักอาศัยของนักศึกษาเพศชาย ลักษณะการตกแต่ง

ห้องพักมคีวามสวยงาม ห้องพักควรมีหลากหลายรูปแบบ โดยควรเนน้หอ้งพักรูปแบบห้องแอร์ เป็นหลัก อกีด้วย 

 กลยุทธ์ด้านราคา  ผู้ประกอบการหอพัก ควรใชก้ลยุทธ์ดา้นการก าหนดราคาต่ า โดยราคาห้องพักควรอยู่ในช่วง 

2,001 – 3,500 บาท ควรให้ความส าคัญกับค่าประกันความเสียหาย ควรมีความเหมาะสม ควรมีการยืดหยุ่นให้ช าระค่าเช่า

ภายหลังได้ เช่น พักเดอืนนี้ จ่ายค่าเชา่เดือนหน้า และไมค่วรเก็บคา่เช่าลว่งหน้าเกิน 1 เดอืน อีกดว้ย 

 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นสร้างหอพัก สะดวกในการเดินทางมาพัก 

ใกล้สถาบันการศึกษา สถานท่ีต้ังของหอพักมีความปลอดภัย และ มท่ีีจอดรถที่กว้างขวาง และเพยีงพอ อกีด้วย 

 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นการโฆษณาผ่านป้ายโปสเตอร์ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ ผ่านชอ่งทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์เชน่ Facebook Twitter เป็นต้น และควรมีเอกสารแผ่นพับแนะน าเกี่ยวกับ

หอพัก เชน่ ราคาห้องพัก รูปแบบห้องพัก แผนท่ี เป็นต้น ไวใ้ห้ครบถ้วน รวมถึงการปรับลดราคาห้องพักลงในช่วงปิดเทอม 

เพื่อลดปัญหาการเข้า-ออก (Turnover) บอ่ยของนักศกึษาเพศชาย อีกดว้ย 

 กลยุทธ์ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยด้านความซื่อสัตย์ของพนักงาน

ผู้ดูแลหอพัก พนักงานของหอพัก รักษาความปลอดภัยดี มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ 

รวมถึงการให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และควรเอาใจใส่เร่ืองความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   15 

 

โดยทาง ผู้ประกอบการหอพัก ควรน าระบบกล้องวงจรปิดท่ีสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีเร่ืองหรือปัญหา เช่น การขโมยของ 

หรืออาชญากรรมใดๆ ภายในหอพัก และมีการจัดยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน เช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาเพศ

หญิง 

 กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นปัจจัยย่อยการให้บริการท่ีถูกต้อง เช่น  

การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) ควรมีระบบการออกใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนใน

การติดต่อหอพักสะดวกและรวดเร็ว และสามารถท าสัญญาเช่าห้องพักกับหอพัก และเข้าอยู่ได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของ

หอพัก รวมถึง การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของผู้พักอาศัย มีความสะดวกและรวดเร็ว และขั้นตอนการออก

จากหอพัก หรือ คืนห้องเชา่ ท่ีมีความรวดเร็ว ไมยุ่ง่ยาก อีกด้วย 

 กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการหอพัก ควรเน้นปัจจัยย่อยเร่ือง  

ป้ายชื่อของหอพักมองเห็นได้ชัดเจน ความสะอาดภายในอาคารของหอพักและห้องพักบรรยากาศและความสวยงามของ

สถานท่ีโดยรวม ของหอพัก สภาพแวดล้อมภายนอกหอพัก เช่น บริเวณหอพักสวน ลานจอดรถ มีความสะอาด  

และสวยงาม รวมถึงสภาพอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในหอพักอยู่ในสภาพท่ีดี และควรมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 

ชั่วโมง เช่น การมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าการ การมีระบบกล้องวงจรปิด คีย์การ์ด เป็นต้น โดยปัจจัยย่อย

ดังกล่าวขา้งต้นนี้เป็นปัจจัยย่อยท่ีกลุม่นักศึกษาเพศชายให้ความส าคัญในระดับมากอีกด้วย 
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