พฤติ กรรมของผูเ้ ช่าที่มีผลต่อปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิ จที่พกั อาศัย ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Tenants’ Behaviors Affecting Factors of Marketing Strategies of
Rental Properties in Mueang District, Chiang Rai Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูท้ พ่ี กั อาศัยแบบเช่าอาศัยในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 2) เปรียบเทียบกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดของทีใ่ ห้บริการเช่าที่พกั
อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ท่พี กั อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จานวน 400 คน การเลือกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบตามสะดวกอย่าง
ง่าย เครือ่ งมือสาหรับเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าเฉลีย่
ร้อยละ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไค-สแควร์
ผลการศึกษาพบว่า
1. การศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานะภาพ
โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า
15,000 บาท
2. การศึกษาพฤติกรรมการพักอาศัยพบว่า ส่วนใหญ่พกั อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวมาก
ทีส่ ุดตามด้วยห้องพักและคอนโดมิเนียม จานวนผูเ้ ช่าพัก 2 คน อยูอ่ าศัยมากกว่า 2 ปี โดยเลือก
พื้นที่อยู่อาศัยใกล้ท่ที างาน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทางานเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายมากกว่า
3,000 บาท
3. การศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์กบั ปั จจัยทางการ
ตลาด พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ จะให้ความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดของที่เช่าพัก
อาศัย ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4. การศึก ษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการพักอาศัยกับปั จจัยทางการตลาด
พบว่า พฤติกรรมของผูท้ พ่ี กั อาศัยแบบเช่าอาศัย จะให้ความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดของ
ทีเ่ ช่าพักอาศัย ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมการพักอาศัยของผูเ้ ช่า, กลยุทธ์ทางการตลาดของทีพ่ กั อาศัย
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ธุรกิจทีพ่ กั อาศัยประเภทอสังหาริมทรัพย์แบบให้เช่าถือได้ว่าเป็ นธุรกิจบริการอีก
ประเภทหนึ่งที่มกี ารแข่งขันกันค่ อ นข้างสูงเนื่อ งจากถ้ามองในอนาคตแล้ว ธุ รกิจการให้เ ช่า
อสังหาริมทรัพย์ถอื ว่าได้ผลตอบแทนจากการคืนทุนทีค่ ุ้มค่าในระยะยาว ดังนัน้ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผู้ใช้บริการห้องเช่าในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น
สาหรับธุรกิจประเภทนี้ การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดบริการซึ่งประกอบไปด้วยประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ดา้ นราคา
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ าย กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ดา้ นบุคลากร กล
ยุทธ์ดา้ นกายภาพ และกลยุทธ์ดา้ นกระบวนการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดทิศทางในการที่จะ
เริม่ ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกีย่ วกับทีพ่ กั อาศัยต่อไป (แก้วตา วรดาอภิโชติ, 2552)
ภาพรวมของประชากรที่พกั อาศัย ในอ าเภอเมือ ง จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2564
พบว่ามีจานวนประชากรทัง้ หมดจานวน 252,651 คน (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดเชียงราย, 2564) และเมื่อเปรียบเทียบประชากรในปี 2563 แล้ว พบว่าประชากร
ในปี 2563 มีจานวนประชากรทัง้ หมด 223,725 คน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ โดย Chiangrai
Focus, 2565)
จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในจังหวัดเชียงรายตัง้ แต่เดือน มกราคม-พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 มีจ านวน 1,027,060 คน โดยแบ่ ง เป็ น ชาวไทยจ านวน 1,022,288 คน และ
ชาวต่างชาติจานวน 4,772 คน ซึ่งมีอตั ราจานวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าปี 2563 ถึง 42.97%
จากการศึกษารายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พบว่ามีมูลค่าโดยประมาณ 5,721
ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2563 ถึง 55.60% ทัง้ นี้ก่อนการเกิดวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรน่ าโค
วิด-19 จังหวัดเชียงราย เคยมีนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนปี ละกว่า 3,000,000 คน และมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวปี ละกว่า 20,000-25,000 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
เชียงราย โดย Chiangrai Focus, 2565)
ธุรกิจที่พกั อาศัยจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดขี น้ึ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้
ประกอบกิจการทีพ่ กั อาศัยขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดาเนินงานภายใต้ภายใต้กรอบการแข่งขัน
ทางด้านผลิตภัณฑ์, ราคา ,ทาเลที่ตงั ้ ,สิง่ อานวยความสะดวก ,บุคคลากร ,กระบวนการการ
ให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ ทีม่ อบให้ลูกค้าเป้ าหมายเป็ นหลัก เพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขันของธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้บริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการที่ แท้จริงเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าจนนาไปสู่ความภักดี ทีจ่ ะเลือกใช้บริการในระยะยาว
ความจาเป็ นและเหตุผลดังกล่าวคาดว่าสถาณการณ์หลังจากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโร
น่ าโควิด-19 จะทาให้นักท่องเทีย่ วเข้ามาในจังหวัดเชียงรายมากขึน้ หรือการเข้ามาพักอาศัยการ
เรียนหรือการหางานทาในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีมากขึน้ และเพื่อเป็ นการเตรียมความ
พร้อมดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมการพักอาศัยของผู้เช่าที่มผี ลต่อปั จจัยกล
ยุทธ์ทางการตลาดของ ทีพ่ กั อาศัยในอาเภอเมือง เพื่อเป็ นการเพิม่ กลยุทธ์ของผูใ้ ห้บริการด้านที่
พักทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการพักอาศัยของผู้เช่าที่มผี ลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
ของทีพ่ กั อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
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1) เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมของผู้ท่พี กั อาศัยแบบเช่าอาศัยในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัด
เชียงราย
2) เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดของทีใ่ ห้บริการเช่าทีพ่ กั อาศัย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สมมุติฐานของการวิ จยั
สมมุตฐิ านงานวิจยั ประกอบด้วย 2 สมมุตฐิ านคือ
1. ผู้พกั อาศัยมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปั จจัยทาง
การตลาดในการเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยแตกต่างกัน
2. ผูพ้ กั อาศัยทีม่ พี ฤติกรรมการพักอาศัยในการเช่าทีพ่ กั ทีแ่ ตกต่างกันมีความสาคัญของ
ปั จจัยทางการตลาดในการเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการพักในที่อยู่อาศัยแต่ละ
ประเภท ได้แ ก่ ประเภทที่อ ยู่อ าศัย จ านวนผู้เ ช่ า พัก ระยะเวลาในการพัก พื้น ที่พ ัก อ าศัย
วัตถุประสงค์ในการเช่า ค่าใช้จา่ ยและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยยึดหลัก 7 Ps
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีท่พี กั
อาศัยให้เช่าได้แก่ ห้องพัก บ้านเดีย่ วและคอนโดมิเนียม ซึง่ จากการคานวณได้ กลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรของยามาเน่ได้จานวนกลุ่มวิจยั เท่ากับ 400 ราย
3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พื้น ที่ท่ีใ ช้ใ นการศึก ษา ผู้ว ิจ ัย ได้เ ลือ กพื้น ที่ใ นการศึก ษา คือ อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงราย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือระหว่างเดือน มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั เรื่อ งพฤติก รรมการพักอาศัยของผู้เ ช่ าที่ม ีผ ลต่ อ ปั จ จัย
กลยุทธ์ทางการตลาดของทีพ่ กั อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ครัง้ นี้
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ประชากร คือ ผูท้ เ่ี ช่าพัก ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการเลือก
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
กลุ่มตัวอย่างคือผูเ้ ช่าพักทีพ่ กั อาศัยประเภทต่างๆ ได้แก่ เช่าบ้าน เช่าห้องพัก และเช่า
คอนโดมีเนียม ซึง่ จากการคานวณได้กลุ่ม ตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) ซึง่ ได้จานวน
กลุ่มของงานวิจยั ครัง้ นี้คอื 400 ราย โดยกาหนดระดับของความเชื่อมันอยู
่ ท่ ร่ี อ้ ยละ 95 และระดับ
นัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผุ
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีทงั ้ หมด
จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเช่าของผู้เช่าของที่พกั อาศัยใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มผี ลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด มีทงั ้ หมดจานวน 6 ข้อ
ได้แก่ ประเภทที่อ ยู่อ าศัย จานวนผู้เช่าพักอาศัย ระยะเวลาในการเข้าพัก พื้น ที่ในพักอาศัย
วัตถุประสงค์ในการเช่าทีพ่ กั อาศัย ค่าใช้จา่ ยต่อครัง้ ทีเ่ ข้าพัก
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเช่าของผูเ้ ช่าของทีพ่ กั อาศัยมากทีส่ ุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเช่าของผูเ้ ช่าของทีพ่ กั อาศัยมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเช่าของผูเ้ ช่าของทีพ่ กั อาศัยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเช่าของผูเ้ ช่าของทีพ่ กั อาศัยน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเช่าของผูเ้ ช่าของทีพ่ กั อาศัยน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดซึง่ ประกอบด้วย 7 ด้านคือ
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นท าเลที่ต ัง้ ด้า นการส่ ง เสริม ทางการตลาด ด้า นบุ ค ลากร
ด้านกระบวนการให้บริการและ ด้านลักษณะทางกายภาพ
ซึ่งเป็ นคาถามแบบมาตราส่วน (rating scale) ของลิเคิรท์ (likert) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภท อัตราภาคชัน้ (interval scale) แบ่งคาตอบออกเป็ น 5 ระดับ
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดมากทีส่ ุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดน้อยทีส่ ุด
3. วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพักอาศัยของผูเ้ ช่าที่มผี ลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาด
ของที่พกั อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า แบ่ง
ออกเป็ นทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ทีผ่ ่านการแนะนาและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่ีปรึก ษา โดยออบแบบเป็ นแบบสอบถามเพื่อ ให้ส ามารถหาค าตอบให้ได้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 2
เดือน
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 3 นาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบสอบถามมาท าการบัน ทึก ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตใิ นขัน้ ตอนต่อไป
ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ผู้ ศึ ก ษาใช้ ว ิ ธ ี ก ารวิจ ัย ในรู ป แบบเชิ ง ปริม าณ ( Quantitative
Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึง่ จาแนกออกได้เป็ น 2 แหล่ง คือ
ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ช่าพักอาศัยในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจานวน 400 ชุด
ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิ (Secondary Data) เป็ น ข้อ มูล ที่จ ากการรวบรวมศึก ษาค้น คว้า จาก
หนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
เมือ่ รอบรวมข้อมูลและแจกแจงความถีแ่ ล้ว จะใช้คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างแบ่ง
ระดับความตระหนักออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ มีเกณฑ์พจิ ารณา ดังนี้
ระดับค่าเฉลีย่ =
ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต่ าสุด
จานวนชัน้
แทนค่า

=

5-1
5
=
0.8
การแปลความหมายของคะแนน โดยแบ่งช่วงระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการ
พัก อาศัยของผู้เ ช่าที่แ ละปั จ จัยกลยุทธ์ท างการตลาดของที่พ ักอาศัยในอ าเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธหี าความกว้างและอันตรภาคชัน้ (ชัชวาล เรืองประพันธ์ , 2539)
โดยแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.21 - 5.00 คือ มีผลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของทีพ่ กั
อาศัยมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.41 - 4.20 คือ มีผลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของทีพ่ กั
อาศัยมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.61 - 3.40 คือ มีผลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของที่พกั
อาศัยปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.81 - 2.60 คือ มีผลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของที่พกั
อาศัยน้อย
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ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 - 1.80 คือ มีผลต่อปั จจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของที่พกั
อาศัยน้อยทีส่ ุด
ผลการวิ จยั
ในการศึก ษาเรื่อ ง พฤติก รรมการพัก อาศัย ของผู้เ ช่ า ที่ม ีผ ลต่ อ ปั จ จัย กลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดของที่พ กั อาศัยในอ าเภอเมือ ง จังหวัดเชียงรายโดยผู้ว ิจ ยั ได้ส รุปผลการศึก ษาไว้
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามที่มลี กั ษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ
และสถานภาพสมรส ที่แตกต่าง กันจะให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดในการเลือกเช่าที่
พักอาศัยโดยภาพรวมไม่แตกแตกต่างกัน ส่วนผู้ท่มี ลี กั ษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ด้านอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เ ฉลีย่ จะให้ความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดของทีเ่ ช่าพัก
อาศัย ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้านโดยที่เพศชาย จะให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ น้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการพักอาศัยในการเช่าทีพ่ กั ได้แก่ ระยะเวลาในการพัก
อาศัยที่แตกต่าง กันจะให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดในการเลือกเช่าที่พกั อาศัยโดย
ภาพรวมไม่ แ ตกแตกต่ า งกัน โดยผู้เ ช่ า ที่พ ัก อาศัย แบบคอนโดจะให้ค วามส าคัญ กับ ด้ า น
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นการส่ ง เสริม ทางการตลาดและด้า นกระบวนการมากกว่ า ห้อ งพัก อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนจานวนผูเ้ ข้าพักจานวนมากกว่า 3 คนจะให้ความสาคัญด้านด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านทาเลที่ต งั ้ ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ
มากกว่า 2 คนและ 1 คนตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนผู้เช่าที่เลือกพื้นที่พกั อาศัยใกล้ท่ที างานให้ความสาคัญด้านราคามากกว่า
ใกล้สถานที่ท่องเทีย่ ว และผู้เช่าที่เลือกพื้นที่พกั อาศัยใกล้สถานที่ท่องเที่ยวให้ความสาคัญด้าน
กายภาพมากกว่าพืน้ ทีพ่ กั อาศัยใกล้โรงพยาบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนผู้เช่าที่มวี ตั ถุประสงค์ในการเช่าที่พกั บรรยากาศดีจะให้ความสาคัญด้าน
ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าทีพ่ กั ราคาถูกกว่าทีอ่ ่นื อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่ ว นผู้ เ ช่ า ที่จ่ า ยค่ า เช่ า พัก ที่ม ากกว่ า 3,000 บาท จะให้ ค วามส าคัญ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านทาเลทีต่ งั ้ มากกว่าผูเ้ ช่าทีจ่ ่ายค่าเช่าพัก 1,000 - 2,000 บาท อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพักอาศัยของผู้เช่าที่มผี ลต่อปั จจัยกลยุทธ์ท าง
การตลาดของทีพ่ กั อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายได้ดงั นี้
ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ย จะให้
ความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดของทีเ่ ช่าพักอาศัย ทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละด้านโดยที่
เพศหญิง จะให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทาง
กายภาพมากกว่าเพศชาย ส่วนผู้ท่มี อี ายุ 50 - 60 ปี จะให้ความสาคัญด้านทาเลที่ตงั ้ มากที่สุด
โดยจากการสารวจกลุ่มนี้ค่อนข้างมีกาลังทรัพย์ทาให้สามารถเลือกทาเลทีต่ งั ้ ทีต่ อ้ งการได้ โดยจะ
เน้ น ไปที่บ รรยากาศของที่พ ัก และสิ่ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆมากกว่ า ช่ ว งกลุ่ ม อายุอ่ืน ๆ
เนื่องจากบางรายนัน้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างส่วนผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาปริญญาตรี
จะให้ความสาคัญด้านราคา ด้านทาเลที่ตงั ้ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านบุคลากร
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยคนกลุ่มนี้มองว่าทาเลที่ตงั ้ นัน้ มีผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขา ส่วนการ
ส่งเสริมทางการตลาดทาให้พวกเขารู้สกึ คุ้มค่ากว่ าที่พกั อาศัยที่อ่นื ส่วนผู้ท่มี อี าชีพพนักงาน
บริษทั ให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจและรับจ้างทัวไปตามล
่
าดับ
พนัก งานบริษัท ให้ค วามส าคัญ ด้า นราคาและด้า นท าเลที่ต ัง้ มากกว่ า อาชีพ อื่น ๆ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจและรับจ้างทัวไปตามล
่
าดับโดยพนักงานบริษทั โดยส่ วนใหญ่นนั ้ จะให้ความสาคัญกับ
เวลาเข้างาน และเลือกที่ ส่วนผู้ท่มี รี ายได้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาทให้ความสาคัญด้านทาเล
ที่ตงั ้ มากกว่าผู้ท่มี รี ายได้เฉลีย่ 10,001 - 15,000 บาท สอดคล้องกับแนวคิดของณพัชญาฐ์ สุข
พัชราภรณ์และ ปิ ยพรรณ กลันกลิ
่ น่ (2562) ทีพ่ บว่านักศึกษาทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัยทีต่ ้องการ
เช่าหอพัก ส่วนใหญ่มกี ระบวนการและพฤติกรรมการเช่าทีพ่ กั อาศัยแบบชอบความมีส่วนตัว รัก
สันโดด อยู่เพียงลาพังคนเดียวและไม่เลือกหอพักที่อยู่ในมหาวิทยาลัย แต่จะเลือกหอพักที่อยู่
บริเ วณใกล้เ คีย งกับ มหาวิท ยาลัย เนื่ อ งจากเดิน ทางสะดวก ราคาค่ า เช่ า ของหอพัก ก็เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก ผูเ้ ช่าทีพ่ กั อาศัยแบบคอนโดจะให้ความสาคัญกับ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดและด้านกระบวนการมากกว่าห้องพัก ส่วนจานวน
ผู้เข้าพักจานวนมากกว่า 3 คนจะให้ความสาคัญด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทาเลที่ตงั ้
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการมากกว่า 2 คนและ 1 คน
ตามลาดับ ส่วนผู้เช่าที่เลือกพื้นที่พกั อาศัยใกล้ท่ที างานให้ความสาคัญด้านราคามากกว่าใกล้
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Wingo (1969) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างทีอ่ ยู่
อาศัยและที่ทางาน โดย ให้ความสาคัญเรื่องการเดินทางไปทางานมากที่สุด และผู้เช่าที่เลือก
พื้นที่พกั อาศัยใกล้สถานที่ท่องเที่ยวให้ความสาคัญด้านกายภาพมากกว่าพื้นที่พกั อาศัยใกล้
โรงพยาบาล
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เช่น
อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน เพื่อทาการเปรียบเทียบให้ทราบถึงข้อ มูลที่หลากหลายของ
ประชากรในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อนามาใช้กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ควรทาการวิจยั อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้พกั อาศัยในแต่ละปี อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปได้เสมอตามเวลาและสภาพแวดล้อม
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