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การวจิยัครัง้นี้เพื่อ 1) ศกึษาพฤตกิรรมของผูท้ีพ่กัอาศยัแบบเช่าอาศยัในเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย 2) เปรยีบเทยีบกลยุทธแ์ละส่วนประสมทางการตลาดของทีใ่หบ้รกิารเช่าที่พกั
อาศยัในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย กลุ่มตวัอย่างคอื ผู้ที่พกัอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 400 คน การเลอืกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบตามสะดวกอย่าง
งา่ย เครือ่งมอืส าหรบัเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติ ิค่าเฉลีย่ 
รอ้ยละ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไค-สแควร ์

 ผลการศกึษาพบว่า 
1. การศกึษาขอ้มลูประชากรศาสตรส์่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ31-40 ปี สถานะภาพ

โสด มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัท และมรีายได้เฉลี่ยมากกว่า 
15,000 บาท 

2. การศกึษาพฤตกิรรมการพกัอาศยัพบว่า ส่วนใหญ่พกัอยู่อาศยัแบบบ้านเดี่ยวมาก
ทีสุ่ดตามดว้ยหอ้งพกัและคอนโดมเินียม จ านวนผูเ้ช่าพกั 2 คน อยูอ่าศยัมากกว่า 2 ปี โดยเลอืก
พื้นที่อยู่อาศยัใกล้ที่ท างาน มวีตัถุประสงค์เพื่อท างานเป็นส่วนใหญ่ โดยมคี่าใช้จ่ายมากกว่า 
3,000 บาท 

3. การศึกษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์กบัปัจจยัทางการ
ตลาด พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์จะใหค้วามส าคญัของปัจจยัทางการตลาดของที่เช่าพกั
อาศยั ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. การศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการพกัอาศัยกบัปัจจยัทางการตลาด 
พบว่า พฤตกิรรมของผูท้ีพ่กัอาศยัแบบเช่าอาศยั จะใหค้วามส าคญัของปัจจยัทางการตลาดของ
ทีเ่ช่าพกัอาศยั ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : พฤตกิรรมการพกัอาศยัของผูเ้ช่า, กลยทุธท์างการตลาดของทีพ่กัอาศยั 
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Abstract 

 
The purpose of this research was to 1) study the behavior of the rented residents 

in Muang district. Chiang Rai Province 2) Comparison of strategies and marketing mix of 
residential rental services in Mueang District Chiang Rai The sample group was People 
residing in Mueang District Chiang Rai Province, 400 people. The sampling was selected 
using a simple convenience sampling method.  A tool for collecting data using 
questionnaires.  Then the data were analyzed by statistics, mean, percentage, standard 
deviation. and chi-square test. 

The results of the study found that 
1. The demographic studies were mostly female, aged 31-40 years, single status, 

bachelor's degree.  Occupation of company employees and has an average income of 
more than 15,000 baht 

2.  The study of living behavior found that Most live in single- family homes, 
followed by rooms and condominiums.  Number of tenants staying 2 people living more 
than 2 years by choosing a living area near the workplace It is mainly intended to work. 
with a cost of more than 3,000 baht 

3.  The study of differences between demographic characteristics and marketing 
factors found that demographic characteristics will give importance to the marketing factor 
of the rental housing that differed statistically at the 0.05 level. 

4. The study of the difference between the residential behavior and the marketing 
factor found that the behavior of the rented residents will give importance to the marketing 
factor of the rental housing that differed statistically at the 0.05 level. 

 
Keywords : Tenant's living behavior, Residential marketing strategy 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจบุนัธุรกจิทีพ่กัอาศยัประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์บบใหเ้ช่าถอืไดว้่าเป็นธุรกจิบรกิารอกี
ประเภทหนึ่งที่มกีารแข่งขนักันค่อนข้างสูงเนื่องจากถ้ามองในอนาคตแล้ว ธุรกิจการให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยถ์อืว่าไดผ้ลตอบแทนจากการคนืทุนทีคุ่ ้มค่าในระยะยาว ดงันัน้ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารของผู้ใช้บรกิารห้องเช่าในพื้นที่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายจงึเป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัธุรกจิประเภทนี้ การวเิคราะหก์ลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดโดยใชปั้จจยัส่วนประสม
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ทางการตลาดบรกิารซึ่งประกอบไปด้วยประกอบดว้ยกลยุทธด์้านผลติภณัฑ ์กลยุทธด์า้นราคา 
กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลยุทธด์า้นการส่งเสรมิการขาย กลยุทธด์า้นบุคลากร กล
ยุทธด์า้นกายภาพ และกลยุทธด์า้นกระบวนการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อก าหนดทศิทางในการที่จะ
เริม่ด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์กีย่วกบัทีพ่กัอาศยัต่อไป (แกว้ตา วรดาอภโิชติ, 2552)  

ภาพรวมของประชากรที่พกัอาศัยในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ในปี พ.ศ. 2564 
พบว่ามจี านวนประชากรทัง้หมดจ านวน 252,651 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประจ าจงัหวดัเชยีงราย, 2564) และเมื่อเปรยีบเทยีบประชากรในปี 2563 แลว้ พบว่าประชากร
ในปี 2563 มจี านวนประชากรทัง้หมด 223,725 คน (ส านักงานสถติแิห่งชาต ิโดย Chiangrai 
Focus, 2565) 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนในจงัหวดัเชยีงรายตัง้แต่เดอืน มกราคม-พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2564 มีจ านวน 1,027,060 คน โดยแบ่งเป็นชาวไทยจ านวน 1,022,288 คน และ
ชาวต่างชาตจิ านวน 4,772 คน ซึ่งมอีตัราจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าปี 2563 ถงึ 42.97% 
จากการศกึษารายได้จากการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชยีงราย พบว่ามมีูลค่าโดยประมาณ 5,721 
ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2563 ถงึ 55.60% ทัง้นี้ก่อนการเกดิวกิฤตโิรคระบาดไวรสัโคโรน่าโค
วดิ-19 จงัหวดัเชยีงราย เคยมนีักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนปีละกว่า 3,000,000 คน และมรีายได้จาก
การท่องเที่ยวปีละกว่า 20,000-25,000 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
เชยีงราย โดย Chiangrai Focus, 2565) 

ธุรกจิที่พกัอาศยัจงึต้องมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดขีึน้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้
ประกอบกจิการทีพ่กัอาศยัขนาดกลาง และขนาดเลก็ ด าเนินงานภายใต้ภายใตก้รอบการแข่งขนั
ทางด้านผลติภณัฑ์, ราคา ,ท าเลที่ตัง้ ,สิง่อ านวยความสะดวก ,บุคคลากร ,กระบวนการการ
ใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ ทีม่อบให้ลูกคา้เป้าหมายเป็นหลกั เพื่อสรา้งโอกาสในการ
แขง่ขนัของธุรกจิ โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อความตอ้งการที ่แทจ้รงิเพื่อ
สรา้งความพงึพอใจแก่กลุ่มลกูคา้จนน าไปสู่ความภกัด ีทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารในระยะยาว 

ความจ าเป็นและเหตุผลดงักล่าวคาดว่าสถาณการณ์หลงัจากวกิฤตโิรคระบาดไวรสัโคโร
น่าโควดิ-19 จะท าใหน้ักท่องเทีย่วเขา้มาในจงัหวดัเชยีงรายมากขึน้หรอืการเขา้มาพกัอาศยัการ
เรยีนหรอืการหางานท าในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายมมีากขึน้ และเพื่อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการพกัอาศยัของผู้เช่าที่มผีลต่อปัจจยักล
ยทุธท์างการตลาดของ ทีพ่กัอาศยัในอ าเภอเมอืง เพื่อเป็นการเพิม่กลยุทธข์องผูใ้หบ้รกิารด้านที่
พกัทีอ่ยูอ่าศยัมากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการพกัอาศยัของผู้เช่าที่มผีลต่อปัจจยักลยุทธ์ทางการตลาด
ของทีพ่กัอาศยัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายมวีตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงันี้ 
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1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่พกัอาศัยแบบเช่าอาศัยในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวัด

เชยีงราย 
2) เพื่อเปรยีบเทยีบกลยุทธแ์ละส่วนประสมทางการตลาดของทีใ่หบ้รกิารเช่าทีพ่กัอาศยั

ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 
สมมติุฐานของการวิจยั 
 สมมตุฐิานงานวจิยัประกอบดว้ย 2 สมมตุฐิานคอื 

1. ผู้พกัอาศยัมลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัทาง
การตลาดในการเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั 

2. ผูพ้กัอาศยัทีม่พีฤตกิรรมการพกัอาศยัในการเช่าทีพ่กัทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าคัญของ
ปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัทีแ่ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกบั พฤติกรรมการพกัในที่อยู่อาศยัแต่ละ

ประเภท ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศัย จ านวนผู้เช่าพัก ระยะเวลาในการพัก พื้นที่พักอ าศัย 
วตัถุประสงคใ์นการเช่า ค่าใชจ้า่ยและกลยทุธส์่วนประสมทางการตลาดโดยยดึหลกั 7 Ps  

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เนื่องจากในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มทีี่พกั

อาศยัใหเ้ช่าไดแ้ก่ หอ้งพกั บา้นเดีย่วและคอนโดมเินียม ซึง่จากการค านวณได้กลุ่มตวัอย่างจาก
สตูรของยามาเน่ไดจ้ านวนกลุ่มวจิยัเท่ากบั 400 ราย 

3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจ ัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษา คือ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงราย 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอืระหว่างเดอืน มนีาคม - มถุินายน พ.ศ. 2565 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้ ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัเรื่องพฤติกรรมการพกัอาศัยของผู้เช่าที่มีผลต่อปัจจัย      

กลยทุธท์างการตลาดของทีพ่กัอาศยัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ครัง้นี้  
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ประชากร คอื ผูท้ีเ่ช่าพกั ทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย โดยการเลอืก

สุ่มตวัอยา่งอยา่งงา่ย  
กลุ่มตวัอย่างคอืผูเ้ช่าพกัทีพ่กัอาศยัประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ เช่าบา้น เช่าหอ้งพกั และเช่า

คอนโดมเีนียม ซึง่จากการค านวณไดก้ลุ่ม ตวัอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) ซึง่ไดจ้ านวน
กลุ่มของงานวจิยัครัง้นี้คอื 400 ราย โดยก าหนดระดบัของความเชื่อมัน่อยูท่ีร่อ้ยละ 95 และระดบั
นยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
    ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผุต้อบแบบสอบถาม มทีัง้หมด

จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีหลกั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
    ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเช่าของผู้เช่าของที่พกัอาศัยใน

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ที่มผีลต่อปัจจยักลยุทธ์ทางการตลาด มทีัง้หมดจ านวน 6 ข้อ 
ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศยั จ านวนผู้เช่าพกัอาศัย ระยะเวลาในการเข้าพกั พื้นที่ในพกัอาศัย 
วตัถุประสงคใ์นการเช่าทีพ่กัอาศยั ค่าใชจ้า่ยต่อครัง้ทีเ่ขา้พกั  

5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเช่าของผูเ้ช่าของทีพ่กัอาศยัมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเช่าของผูเ้ช่าของทีพ่กัอาศยัมาก 
3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเช่าของผูเ้ช่าของทีพ่กัอาศยัปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเช่าของผูเ้ช่าของทีพ่กัอาศยัน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเช่าของผูเ้ช่าของทีพ่กัอาศยัน้อยทีสุ่ด 
    ส่วนที ่3 แบบสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย 7 ดา้นคอื

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร           
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารและ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราส่วน (rating scale) ของลเิคริท์ (likert) โดยใช้ระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภท อตัราภาคชัน้ (interval scale) แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดบั 

5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัทางการตลาดมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัทางการตลาดมาก 
3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัทางการตลาดปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัทางการตลาดน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัทางการตลาดน้อยทีสุ่ด 

3. วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการพกัอาศยัของผูเ้ช่าที่มผีลต่อปัจจยักลยุทธ์ทางการตลาด

ของที่พกัอาศยัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มเีก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาค้นคว้า แบ่ง
ออกเป็นทัง้หมด 3 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
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ขัน้ตอนท่ี 1 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูว้จิยัทีผ่่านการแนะน าและขอ้เสนอแนะจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยออบแบบเป็นแบบสอบถามเพื่อให้สามารถหาค าตอบให้ได้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงักล่าวเป็นระยะเวลาทัง้หมด 2 
เดอืน  

ขัน้ตอนท่ี 2 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามพรอ้มทัง้ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์  
ขัน้ตอนท่ี 3 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รปู เพื่อน าขอ้มลูไปวเิคราะหท์างสถติใินขัน้ตอนต่อไป 
ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจ ัยในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ซึง่จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 แหล่ง คอื 
ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่าพกัอาศยัในอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงรายจ านวน 400 ชุด 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่จากการรวบรวมศึกษาค้นคว้าจาก

หนงัสอื วารสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
เมือ่รอบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถีแ่ลว้ จะใชค้ะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งแบ่ง

ระดบัความตระหนกัออกเป็น 5 ระดบั ซึง่มเีกณฑพ์จิารณา ดงันี้ 
ระดบัค่าเฉลีย่ =       ค่าคะแนนสงูสุด - ค่าคะแนนต ่าสุด  
 

  จ านวนชัน้ 
แทนค่า  =     5 - 1  

        5 
    =   0.8 

การแปลความหมายของคะแนน โดยแบ่งช่วงระดบัความคดิเหน็พฤตกิรรมการ
พกัอาศัยของผู้เช่าที่และปัจจยักลยุทธ์ทางการตลาดของที่พักอาศัยในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชยีงราย ดว้ยวธิหีาความกวา้งและอนัตรภาคชัน้ (ชชัวาล เรอืงประพนัธ์, 2539) 
โดยแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.21 - 5.00  คอื มผีลต่อปัจจยักลยุทธท์างการตลาดของทีพ่กั
อาศยัมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.41 - 4.20  คอื มผีลต่อปัจจยักลยุทธท์างการตลาดของทีพ่กั
อาศยัมาก  

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.61 - 3.40 คอื มผีลต่อปัจจยักลยุทธท์างการตลาดของที่พกั
อาศยัปานกลาง  

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.81 - 2.60 คอื มผีลต่อปัจจยักลยุทธท์างการตลาดของที่พกั
อาศยัน้อย  
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ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 - 1.80 คอื มผีลต่อปัจจยักลยุทธท์างการตลาดของที่พกั

อาศยัน้อยทีสุ่ด 
 

ผลการวิจยั 
 

ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพักอาศัยของผู้เช่าที่มีผลต่อปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาดของที่พกัอาศัยในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงรายโดยผู้วิจยัได้สรุปผลการศึกษาไว้
ดงัต่อไปนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามที่มลีกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร ์ได้แก่ เพศ
และสถานภาพสมรส ที่แตกต่าง กนัจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกเช่าที่
พกัอาศยัโดยภาพรวมไม่แตกแตกต่างกนั ส่วนผู้ที่มลีกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ด้านอายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ จะใหค้วามส าคญัของปัจจยัทางการตลาดของทีเ่ช่าพกั
อาศยั ที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละด้านโดยที่เพศชาย จะให้ความส าคญัด้านการส่งเสรมิทาง
การตลาด ด้านบุคลากรและด้านลกัษณะทางกายภาพ น้อยกว่าเพศหญงิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการพกัอาศยัในการเช่าทีพ่กั ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการพกั
อาศยัที่แตกต่าง กนัจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกเช่าที่พกัอาศัยโดย
ภาพรวมไม่แตกแตกต่างกัน โดยผู้เช่าที่พักอาศัยแบบคอนโดจะให้ความส าคัญกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านกระบวนการมากกว่าห้องพัก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ส่วนจ านวนผูเ้ขา้พกัจ านวนมากกว่า 3 คนจะใหค้วามส าคญัดา้นดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ
มากกว่า 2 คนและ 1 คนตามล าดบั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ส่วนผู้เช่าที่เลอืกพื้นที่พกัอาศยัใกล้ที่ท างานให้ความส าคญัด้านราคามากกว่า
ใกล้สถานที่ท่องเทีย่ว และผู้เช่าที่เลอืกพื้นที่พกัอาศยัใกล้สถานที่ท่องเที่ยวให้ความส าคญัดา้น
กายภาพมากกว่าพืน้ทีพ่กัอาศยัใกลโ้รงพยาบาล อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ส่วนผู้เช่าที่มวีตัถุประสงค์ในการเช่าที่พกับรรยากาศดจีะให้ความส าคญัด้าน
ดา้นผลติภณัฑม์ากกว่าทีพ่กัราคาถูกกว่าทีอ่ื่น อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ส่วนผู้เช่าที่จ่ายค่าเช่าพักที่มากกว่า 3,000 บาท จะให้ความส าคัญด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นท าเลทีต่ ัง้มากกว่าผูเ้ช่าทีจ่่ายค่าเช่าพกั 1,000 - 2,000 บาท อยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพกัอาศยัของผู้เช่าที่มผีลต่อปัจจยักลยุทธ์ทาง

การตลาดของทีพ่กัอาศยัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายไดด้งันี้  
ลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตรด์้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลี่ย จะให้

ความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดของทีเ่ช่าพกัอาศยั ทีแ่ตกต่างกนัออกไปในแต่ละดา้นโดยที่
เพศหญงิ จะให้ความส าคญัด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากรและด้านลกัษณะทาง
กายภาพมากกว่าเพศชาย ส่วนผู้ที่มอีายุ 50 - 60 ปีจะให้ความส าคญัด้านท าเลที่ตัง้มากที่สุด
โดยจากการส ารวจกลุ่มน้ีค่อนขา้งมกี าลงัทรพัยท์ าใหส้ามารถเลอืกท าเลทีต่ ัง้ทีต่อ้งการได ้โดยจะ
เน้นไปที่บรรยากาศของที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆมากกว่าช่วงกลุ่มอายุอื่นๆ
เนื่องจากบางรายนัน้ไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองไดทุ้กอย่างส่วนผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี
จะให้ความส าคญัด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด และด้านบุคลากร 
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคนกลุ่มนี้มองว่าท าเลที่ตัง้นัน้มผีลต่อสุขภาพจติของพวกเขา ส่วนการ
ส่งเสรมิทางการตลาดท าให้พวกเขารู้สกึคุ้มค่ากว่าที่พกัอาศยัที่อื่น ส่วนผู้ที่มอีาชพีพนักงาน
บรษิทัให้ความส าคญัด้านผลติภณัฑ์มากกว่าพนักงานรฐัวสิาหกิจและรบัจ้างทัว่ไปตามล าดบั 
พนักงานบริษัทให้ความส าคัญด้านราคาและด้านท าเลที่ตัง้มากกว่าอาชีพอื่นๆ พนักงาน
รฐัวสิาหกจิและรบัจา้งทัว่ไปตามล าดบัโดยพนักงานบรษิทัโดยส่วนใหญ่นัน้จะใหค้วามส าคญักบั
เวลาเขา้งาน และเลอืกที่ ส่วนผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาทให้ความส าคญัด้านท าเล
ที่ตัง้มากกว่าผู้ที่มรีายได้เฉลีย่ 10,001 - 15,000 บาท สอดคล้องกบัแนวคดิของณพชัญาฐ์ สุข
พชัราภรณ์และ ปิยพรรณ กลัน่กลิน่ (2562) ทีพ่บว่านักศกึษาทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัทีต่้องการ
เช่าหอพกั ส่วนใหญ่มกีระบวนการและพฤตกิรรมการเช่าทีพ่กัอาศยัแบบชอบความมสี่วนตวั รกั
สนัโดด อยู่เพยีงล าพงัคนเดยีวและไม่เลอืกหอพกัที่อยู่ในมหาวทิยาลยั แต่จะเลอืกหอพกัที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเดินทางสะดวก ราคาค่ าเช่าของหอพักก็เป็น
องคป์ระกอบส าคญัต่อการตดัสนิใจเช่าหอพกั ผูเ้ช่าทีพ่กัอาศยัแบบคอนโดจะใหค้วามส าคญักบั
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดและดา้นกระบวนการมากกว่าหอ้งพกั ส่วนจ านวน
ผู้เขา้พกัจ านวนมากกว่า 3 คนจะให้ความส าคญัด้านด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ 
ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการมากกว่า 2 คนและ 1 คน
ตามล าดบั ส่วนผู้เช่าที่เลอืกพื้นที่พกัอาศยัใกล้ที่ท างานให้ความส าคญัด้านราคามากกว่าใกล้
สถานทีท่่องเทีย่ว สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Wingo (1969) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทีอ่ยู่
อาศยัและที่ท างาน โดย ให้ความส าคญัเรื่องการเดนิทางไปท างานมากที่สุด และผู้เช่าที่เลอืก
พื้นที่พกัอาศยัใกล้สถานที่ท่องเที่ยวให้ความส าคญัด้านกายภาพมากกว่าพื้นที่พกัอาศัยใกล้
โรงพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมกีารศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เช่น 

อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชยีงแสน เพื่อท าการเปรยีบเทยีบให้ทราบถึงข้อมูลที่หลากหลายของ
ประชากรในแต่ละพืน้ที ่เพื่อน ามาใชก้ าหนดกลยทุธท์างการตลาด 

2. ควรท าการวจิยัอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้พกัอาศยัในแต่ละปีอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ไปไดเ้สมอตามเวลาและสภาพแวดลอ้ม 
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