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บทคดัย่อ 

 
  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
เช่าที่พกัอาศยัของนกัศึกษาหญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 2) เพือ่ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนักศึกษาหญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม การศึกษาใช้
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ นักศึกษาหญิง
จ านวน 14 คน ที่เช่าที่พกัอาศยัอยูใ่นพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
  ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย นักศึกษาหญิงที่เช่าพกัอาศยัอยู่ในพื้นที่อ  าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม อายรุะหว่าง 22-23 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูน่อกพื้นที่จงัหวดันครปฐม มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยัที่อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยั เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย ใกลแ้หล่งสะดวกซ้ือ และมี
เพือ่นพกัอาศยัอยูภ่ายในหอพกัเดียวกนั และส่วนมากเลือกที่จะเช่าพกัอาศยัอยูค่นเดียว 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s  หรือ Marketing Mix พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่หรือช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนักศึกษาหญิง นอกจากน้ียงัพบวา่ 
บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าเท่าๆกบันกัศึกษาหญิงซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเช่า 
  นอกจากน้ีปัจจยัที่กระตุน้นักศึกษาส่วนใหญ่ให้เกิดในการตดัสินใจยา้ยที่พกัอาศยั คือ ราคาค่าเช่าพกัที่
ต  ่าลงจากที่พกัอาศยัเดิม รองลงมา คือ ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล และสภาพหอ้ง การตกแต่งที่ดีกวา่ที่เดิม ซ่ึงนกัศึกษา
มีความพงึพอใจและตรงกบัความตอ้งการมากกวา่ 
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Abstract 
 

  The objectives of this study are as follows 1) to analyze the marketing strategies that influence the 
decision to choose the accommodation of female university students in Muang District,  Nakhon Pathom 
Province 2) to study the consumer behavior that affects the decision to choose the accommodation renting 
service of female university students in Muang District, Nakhon Pathom Province. The study used a qualitative 
research method with an in-depth interview method. The sampling group used in the study were 14 female 
university students who rented accommodation in Muang district, Nakhon Pathom Province. 
  The results of the study found that 1) most of female university students,  age between 22-23 years 
old, who live in Muang district, Nakhon Pathom Province were domiciled outside of Nakhon Pathom Province. 
They decided to rent accommodation near the university because it is near convenience stores and there are  
friends who live in the same premier and most of  there choose  to live alone. 2) The 7P's service marketing mix 
found that in terms of products, prices, locations or channels, marketing promotion, service processes, personnel 
and physical evidence are affects on the decision behavior of female university students to select 
accommodation. But also found that family members have same influences on their decisions as female 
university students. 
  In addition, the factors that motivate most female university students to decide to relocate are the 
lower rent price, followed by personal expenses and room condition, as well as decoration, which students are 
more satisfied and meet their needs. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  ที่พกัอาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์การเลือกที่อยูอ่าศยัจึง
เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้มนุษยมี์คุณภาพชีวิตที่ดี เม่ือเติบโตขึ้นอยูใ่นวยัที่ตอ้งเขา้มาศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
โดยบางส่วนที่ตดัสินใจที่จะเขา้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่ห่างไกลจากภูมิล าเนาของตนเอง  หรือยา้ยถ่ินฐาน
เพื่อศึกษาเล่าเรียนในระดบัที่สูงขึ้น  จึงมีจ  าเป็นที่จะตอ้งหาสถานที่พกัอาศยัแหล่งใหม่ ลกัษณะที่พกัอาศยัและ
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการจึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ต่อการตดัสินใจเลือกสถานที่พกัอาศยั 
โดยนกัศึกษาแต่ละคนจะค านึงถึงปัจจยัหลายประการแตกต่างกนัออกไป 



  จงัหวดันครปฐมเป็นหน่ึงในจงัหวดัที่มีศูนยร์วมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆแลว้ ยงัเป็นจงัหวดัที่มีความ
พร้อมทางการจัดการศึกษา มีสถานศึกษาทุกระดับที่จะให้บริการทางการศึกษาอย่างพอเพียง และมี
สถาบนัการศึกษาที่มีช่ือเสียงหลายแห่ง ท าให้ความตอ้งการของที่พกัอาศยัเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่มี
ภูมิล าเนาอยูน่อกพื้นที่ที่มีจ  าเป็นตอ้งหาที่พกัอาศยัใกลก้บัมหาวทิยาลยั เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง พร้อมทั้ง
ประหยดัค่าใชจ่้าย อีกทั้งการเช่าพกัอาศยัหอพกัในบริเวณที่ใกลก้บัสถานศึกษามีความเหมาะสมมากกว่า และมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงเม่ือเทียบกับการซ้ือที่พกัอาศัยถาวร ส่งผลให้การเติบโตของสถานที่พกัอาศัยใกล้แหล่ง
สถานศึกษาในจงัหวดันครปฐมมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอยา่งรวดเร็ว แต่ในทางกลบักนัปัจจุบนัทิศทางนักศึกษา
กลบัลดลง เน่ืองจากอตัราการเกิดมีจ านวนน้อยลงกว่าในอดีต อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการที่พกัอาศยัให้เช่า
จ  าเป็นตอ้งปรับกลยทุธส่์วนผสมทางการตลาด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาที่สนใจเช่าพกั เพือ่ให้
นกัศึกษาซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงความคุม้ค่าของการตดัสินใจเลือกเช่าพกั  
   ผูศ้ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เร่ือง กลยทุธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกั
อาศยัของนักศึกษาหญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการในการ
วางแผนดา้นการตลาด และการบริหารจดัการ  เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

  1. เพือ่วิเคราะห์กลยทุธท์างการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนกัศึกษาหญิง
ในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
  2. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนกัศึกษาหญิง 
ในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 

ขอบเขตการวจิยั 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยขอบเขตของการศึกษาแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ขอบเขตดา้น
พื้นที่ คือ พื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 2) ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหญิง
ที่ศึกษาอยูใ่นพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน 14 คน และ 3) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูศ้ึกษาไดท้บทวน 
แนวคิดทฤษฏี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ในกรอบเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของนักศึกษา
หญิง ดว้ยการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาการกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นนักศึกษาหญิงที่เช่าพกัอาศยัอยูใ่นพืนที่
อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565  



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายของลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคลนั้ นๆ 
ประกอบดว้ย อาย ุ เพศ  สถานภาพ  ลกัษณะของร่างกาย สถานภาพทางสงัคมในเชิงประสบการณ์การท างานใน
หน่วยงานหรือในองคก์รต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงจะบ่งบอกถึงที่มาของแต่ละคนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ส่งผลให้มี
ลกัษณะของการแสดงออกทางร่างกาย ความคิด และความรู้สึกที่แตกต่างกนัออกไป  เน่ืองจากความหลากหลาย 
และต่างกนัออกไปทางดา้นประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558)  
   แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
  การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือทางใดทางหน่ึงที่มีอยูม่ากกว่าหน่ึงทางเลือก ใน
ชีวิตประจ าวนัผูบ้ริโภคจ าเป็นจะตอ้งตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการอยูต่ลอด โดยเลือกสินคา้หรือบริการตาม
ขอ้มูลที่ไดรั้บมา ขอ้จ ากดัต่างๆ และสถานการณ์ที่พบ กระบวนการตดัสินใจจึงเป็นส่ิงที่ส าคญัและอยูภ่ายใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเอง โดยปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แบ่งออกเป็น 2 ประการ (ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2556) ไดแ้ก่  
   1. ปัจจยัภายใน (Internal  Factor) ไดแ้ก่  ความจ าเป็น  ความตอ้งการและความปรารถนา 
แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ทศันคติ  การรับรู้  และการเรียนรู้ 
   2. ปัจจยัภายนอก (External  Factors) ไดแ้ก่  สภาพทางเศรษฐกิจ  ครอบครัว  สงัคม  
วฒันธรรม  การติดต่อธุรกิจ  และสภาพแวดลอ้ม 
  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing mix) หรือ 7 P`s  ตามแนวคิดของ Philip 
Kotler  (อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2546: 53)  เป็นตวัแปรที่ส าคญัทางการตลาด และเป็นตวัแปรที่สามารถ
ควบคุมได ้ ซ่ึงในแต่ละองค์กรใช้ร่วมกนั  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบดว้ย  
1) ผลิตภณัฑ์ (Product)  คือ ส่ิงที่ธุรกิจเสนอขาย โดยผลิตภณัฑ์อาจเป็นสินคา้  บริการ สถานที่ บุคคล หรือ
ความคิด โดยตอ้งมีอรรถประโยชน์และคุณค่าต่อลูกคา้  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพงึ
พอใจ  2) ราคา (Price) คือ มูลค่าของจ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ที่บุคคลมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้ได้รับ
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 3) สถานที่ (Place) คือ ช่องทางที่ใชใ้นการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพือ่เคล่ือนยา้ยสินคา้
และบริการจากองคก์าร ธุรกิจ หรือผูผ้ลิตไปยงัตลาดหรือสถานที่ที่มีความตอ้งการ 4) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อท าให้สินคา้และบริการเป็นที่รู้จกัและสร้างความพึงพอใจในตรา
สินคา้หรือบริการต่อความคิดหรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ สร้างทศันคติและพฤติกรรม



การซ้ือสินคา้และบริการ 5) กระบวนการบริการ (Process) คือ กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
สร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ การแกไ้ขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน
ห้องพกัที่เกิดปัญหาทนัทีที่ลูกคา้แจง้ 6) บุคลากร (People) หมายถึง ผูมี้หน้าที่ปฏิบตัิงานให้บริการ ซ่ึงควรมี
ความรู้ความสามารถรอบด้าน มีทศันคติที่ดีต่อการตอบสนองต่อลูกคา้ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง 7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) โดย
การที่จะช่วยสร้างคุณภาพ  เพือ่ท  าใหเ้กิดคุณค่าแก่ลูกคา้  คือส่วนที่ลูกคา้สมัผสัไดจ้ากสินคา้และการบริการ  
 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  ธันญลักษณ์   รสร่ืน และกฤษฎา  มูฮัมหมัด (2563) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของผูบ้ริโภค ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั”  จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่
ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าหอพกัของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยพบวา่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เช่าหอพกัมากที่สุดคือ ดา้นกระบวนการบริการ รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และนอ้ยที่สุด คือ ดา้นบุคลากร 
  นันทณ์ภสั  ถิรสิริเมธีกุล  และไตรรัตน์ จารุทศัน์ (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “สภาพการอยูอ่าศยัของ
นิสิตจุฬาฯที่อยูห่อพกัโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั”  จากการศึกษาพบวา่  นิสิตมีภูมิล าเนามาจากต่างจงัหวดั
เป็นส่วนใหญ่  มีปัจจยัในการเลือกเช่าหอพกัและให้ความส าคญัมากที่สุดคือ ท าเลหอพกัที่อยูใ่กลม้หาวิทยาลยั 
เน่ืองจากสะดวกในการเดินทาง  หอ้งพกัที่มีราคาเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการใหบ้ริการของหอพกั เช่น ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงส่ิงอ านวยสะดวกจากส่วนกลางที่มีการจดัไวใ้หบ้ริเวณหอพกั 
รวมทั้งดา้นของความปลอดภยัในการด าเนินชีวติและทรัพยสิ์น อีกทั้งหอพกัอยูใ่นท าเลที่ใกลก้บัร้านที่ใหบ้ริการ
อาหารก็มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนิสิต 
  สาลิสา ลีระกุล (2559) ได้ท  าการศึกษา เร่ือง “การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการหอพกัเอกชนของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี” การศึกษาพบวา่ ผูท้ี่มีส่วน
ในการตดัสินใจเลือกหอพกั พบว่าส่วนใหญ่คือ เพื่อน รองลงมาคือ บิดา มารดา สาเหตุส าคญัในการยา้ยหอพกั 
พบวา่มาจากค่าเช่าแพง รองลงมาคือ ที่พกัไม่สะอาดและทรุดโทรม อนัดบัสามคือ ค่าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง 
และอันดับสุดทา้ยคือ ห้องพกัอาศยัคบัแคบ ปัญหาในการเช่าพกัอาศยัส่วนใหญ่ พบว่า สถานที่จอดรถมีไม่
เพยีงพอต่อการใชง้าน รองลงมาคือ การระบายของท่อน ้ าเสีย อนัดบัสามคือ ถูกรบกวนจากหอ้งขา้งเคียง อนัดบั
ที่ส่ีคือ ความไม่สะดวกในการเดินทาง อนัดบัที่ห้าคือ ไม่มีความปลอดภยัในการพกัอาศยั ปัญหาการอยูอ่าศยั



ส่วนใหญ่พบวา่ การรักษาความปลอดภยัไม่ดี รองลงมาคือ เสียงดงัรบกวน ไม่สงบ ไม่มีความเป็นส่วนตวั อนัดบั
สามคือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ อนัดบัที่ส่ีคือ การเดินทางไม่สะดวก อนัดบัที่ห้าคือ ราคาค่าเช่า และค่าใชจ่้ายใน
หอพกัสูง อนัดบัที่หกคือ สภาพแวดลอ้มรอบๆหอพกัไม่น่าอยู ่ 
  สุนิศา ตรีธนพฒัน์ และประสพชยั พสุนนท์. (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าหอพกัเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์” พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 17-19 ปี ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ไม่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดั
นครปฐม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ไม่ไดท้  างานหารายไดพ้เิศษระหวา่งการศึกษา ระยะเวลาของ
สัญญาเช่าหอพกัในปัจจุบนั 1 ปี คน้หาและท าสัญญาเช่าหอพกัดว้ยตนเอง และไม่สนใจเขา้พกัหอพกัภายใน
มหาวทิยาลยั  เหตุผลที่เลือกเช่าหอพกัภายนอกมหาวิทยาลยั คือ มีความสะดวกสบายมากกวา่ บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัมากที่สุดคือ ตวัเอง 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
   ตัวแปรต้น 

 
 
         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                               

 

                                                                                                               ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. อาย ุ

2. ชั้นปี 

3. คณะท่ีก าลงัศึกษา 

4. สถาบนัการศึกษา 

5. รายไดต่้อเดือน 

5. ภูมิล  าเนา 

6. ยานพาหนะท่ีใช ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นกระบวนการให้บริการ 

7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกเช่าทีพ่ักอาศัยของนักศึกษาหญงิ 

ในพ้ืนทีอ่ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

1. รับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ 

2. แสวงหาขอ้มูล 

3. ประเมินทางเลือก 

4. ตดัสินใจเช่า 

5. ประเมินผลหลงัการเช่า 
 



ระเบียบวธีิวจิยั 

  ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เพือ่ศึกษากลยทุธท์างการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าที่พกัอาศยัของนกัศึกษาหญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา  คือ นกัศึกษาหญิงที่เช่าพกัอาศยัอยูใ่นพื้นที่อ  าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 14 คน โดยวธีิการการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota  sampling) 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล โดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และใชค้  าถามก่ึงโครงสร้าง มีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด สามารถเสนอ
ขอ้มูลต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ที่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถาม 3 ส่วน  ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของของนกัศึกษาหญิง ประกอบดว้ย  อาย ุชั้นปี  คณะที่
ศึกษา สถาบนัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ภูมิล าเนา  ยานพาหนะที่ใชเ้ดินทาง ระยะเวลาเช่าพกั และจ านวนผูเ้ช่า
พกัอยูร่่วมกนั 
  ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกั
อาศยัของนกัศึกษาหญิง ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 
  ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนกัศึกษาหญิง 
  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการ ทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity test) และการทดสอบความ
เช่ือถือได ้(Reliability) ใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามกบัตวัแปร (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) ท าการทดสอบความถูกตอ้งและความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity 
test) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นวชิาการ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด รวม 3 ท่าน  โดยผลการค านวณไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.85  
    

ผลการศึกษา  

  การวิเคราะห์ขอ้มูล 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาหญิง ส่วนใหญ่อายุ 22-23 ปี  พบว่า ภูมิล าเนา 
รายได ้และรูปแบบวิธีการเดินทาง จ านวนผูเ้ช่าพกัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยั ในส่วนของชั้นปี 
และอายมีุส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ที่พบมาของการเช่าที่พกัอาศยัระหวา่งมาศึกษาต่อ มีผลต่อการตดัสินใจ
และระยะเวลาของกระบวนการตดัสินใจ  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7 P’s  ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าในแต่ละดา้น ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ พิจารณาจากดา้นราคา ประกอบดว้ย ค่าเช่า ค่า
สาธารณูปโภค รองลงมาคือ ระยะทาง และสถานที่ใกล้เคียง ซ่ึงได้แก่ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายอาหาร และ



สถานที่ช่ืนชอบ ส่ิงอ านวยความสะดวกเพิม่เติมและมีผลต่อการพจิารณาเลือกเช่าภายในหอ้ง คือ ตูเ้ยน็ ภายนอก 
คือ ห้องออกก าลงักาย รองลงมาคือ โต๊ะส าหรับนั่งอ่านหนังสือ และมุมท างาน ด้านราคา พบว่ามีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่า โดยพจิารณาในดา้นต่างๆ คือ การบริหารจดัการค่าใชจ่้าย  จ  านวนเงินและการช าระเงินมดัจ า
แรกเขา้ และระยะเวลาในการเช่าพกัอาศยัที่มีผลต่อการคืนเงินมดัจ า เป็นขอ้เปรียบเทียบของการตดัสินใจที่จะ
เลือกเช่า ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า ประกอบดว้ย ระยะทางที่ใกล้
กบัมหาวิทยาลยั ใกลก้บัสถานที่ต่างๆ ในส่วนของช่องทางต่างๆในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลที่พกัอาศยัให้เช่า คือ 
website จากการคน้หาทาง google เป็นช่องทางแรก ต่อมาคือ Facebook ผา่นทางเพจและ Marketplace นอกจากน้ี
คือช่องทาง Instagram และล าดบัสุดทา้ย คือ Google Map ในรายที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเช่าที่พกัอาศยัมา
ก่อน พบว่า จะมีการคน้หาขอ้มูลมากกว่า  1 ช่องทาง โดยช่องทาง Google Search และช่องทาง Social Media 
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกให้เหลือเพียง 2-4 แห่ง ก่อนลงพื้นที่ดูสถานที่จริง ด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่า มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า  วิธีการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจเลือกเช่ามากที่สุด 
คือ การลดราคาค่าเช่า ไม่เก็บค่าส่วนกลาง และคิดราคาค่าไฟตามอัตราค่าไฟบา้นเรือน ด้านกระบวนการ
ให้บริการ  พจิารณาในดา้นการซ่อมบ ารุงรักษาที่รวดเร็ว ปัญหาที่พบระหวา่งการเช่าพกัอาศยัไดถู้กแกไ้ข เจา้ของ
หรือผูดู้แลใส่ใจ และมีความกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาต่างๆ ความสะดวกในการติดต่อ เจา้ของและผูดู้แลมี
มนุษยสมัพนัธท์ี่ดี ด้านบุคคล พจิารณาจากการดูแลและจดัการปัญหา การดูแลดา้นความปลอดภยั  มีการส่ือสาร
อยา่งเหมาะสม มีค  าแนะน าที่ดี สร้างความมัน่ใจใหส้ามารถพดูคุยแจง้เร่ืองต่างๆไดทุ้กกรณี ส่ิงของเสียหายช ารุด
สามารถแจง้ทางผูดู้แลด าเนินการซ่อมบ ารุงและเปล่ียนให้ สะดวกต่อการติดต่อและพูดคุย มีความยดืหยุน่ ส่วน
ปัจจยัดา้นบุคคลที่ส่งผลใหไ้ม่ตดัสินใจเลือกเช่าพกั คือ ผูใ้หบ้ริการมีความจูจ้ี้ มีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน และ
ไม่ให้ความสนใจหรือให้ความส าคญัต่อการให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า พิจารณาในด้านบรรยากาศ สภาพของห้อง และส่ิงอ านวยความสะดวกที่จดั
ใหบ้ริการ ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกเช่า
ที่พกัอาศยั ในการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ  การแสวงหาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจ
ใช้บริการ  และทศันคติหลังการใช้บริการเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนักศึกษาหญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม  

 
 
 



อภปิรายผล 
  จากผลการศึกษา เร่ือง กลยทุธท์างการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยัของนกัศึกษา
หญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลโดยอา้งอิงงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ภูมิล าเนา รายได ้และรูปแบบวิธีการเดินทาง จ านวนผูเ้ช่าพกัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยั ในส่วนของชั้นปี และอายมีุส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ที่พบมาของการเช่าที่พกั
อาศยัระหวา่งมาศึกษาต่อ มีผลต่อการตดัสินใจและระยะเวลาของกระบวนการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของธนัญลกัษณ์ รสร่ืน และกฤษฎา มูฮมัหมดั (2563) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
บริการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของผูบ้ริโภค ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั” การศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยั  ไดแ้ก่  ดา้น
ผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานที่หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่
พกัอาศยัของนกัศึกษาหญิงในพื้นที่อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทณ์ภสั ถิรสิริ
เมธีกุล และไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2562) ศึกษาเร่ือง “สภาพการอยู่อาศัยของนิสิตจุฬาฯที่อยู่หอพกัโดยรอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” จากการศึกษาพบว่า  นิสิตให้ความส าคญักบัท าเลหอพกัที่อยูไ่ม่ไกลกบัมหาวิทยาลยั
มากที่สุด เน่ืองจากสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งพิจารณาในดา้นห้องพกัมีราคาเหมาะสมและมีความคุม้ค่ากบั
การจดัการใหบ้ริการของหอพกั เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ความสะดวกสบายในดา้นการเขา้ถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกของส่วนกลางที่จดัไวใ้ห้บริเวณหอพกั นอกจากน้ียงัพบว่า หอพกัที่ใกลร้้านที่ให้บริการอาหารก็มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนิสิต  ประเด็นดา้นปัจจยัที่กระตุน้ให้เกิดในการตดัสินใจยา้ยที่เช่าพกั
อาศยัส่วนใหญ่ คือ ค่าเช่าพกัที่มีราคาถูกลงจากสถานที่เดิม รองลงมา คือ ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล สภาพห้อง และ
การตกแต่งที่ดีกวา่เดิม  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสาลิสา  ลีระกุล (2559) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง “การตลาดเชิง
บูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการหอพกัเอกชนของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
วทิยาเขตจนัทบุรี” จากการศึกษาพบวา่ สาเหตุส าคญัในการยา้ยหอพกั พบวา่มาจากค่าเช่าแพง รองลงมาคือ ที่พกั
ไม่สะอาดและทรุดโทรม อนัดบัสามคือ ค่าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง และอนัดบัสุดทา้ย คือ ห้องพกัอาศยัคบั
แคบ  ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยั คนในครอบครัวและตนเองมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจมากที่สุดอยูใ่นระดบัเดียวกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพฒัน์ และประสพชยั พสุนนท์ 
(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ จากการศึกษาพบวา่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัมากที่สุด คือ ตวัเอง  



ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1.ควรมีการศึกษาความคาดหวงัต่อความตอ้งการเช่าหอพกัของในมุมของนกัศึกษาหญิง และบุคคลใน
ครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปขยายผลและ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ้นในการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ขึ้น  
  2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ในมุมของผูป้ระกอบการ 
  3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัของการตดัสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศยัประเภทอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย
เพิม่เติม เพือ่ให้เขา้ใจความตอ้งการของผูเ้ช่าในปัจจุบนั 
 

เอกสารอ้างองิ 
ฉตัยาพร  เสมอใจ . (2556). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. (พมิพค์ร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชัน่. 

ธนัญลกัษณ์ รสร่ืน และกฤษฎา มูฮมัหมดั (2563). ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจ 

           เช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาพนู จงัหวดัล าพนู. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหาร 

           ธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

นนัทณ์ภสั ถิรสิริเมธีกุล และไตรรัตน์ จารุทศัน์ (2562). สภาพการอยูอ่าศยัของนิสิตจุฬาฯที่อยูห่อพกัโดยรอบ 
            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หลกัสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฃมหาวทิยาลยั 
วชิรวชัร งามละม่อม. (2558). แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์2016. คน้เม่ือ  
            15 พฤษภาคม 2565, จาก http://learningofpublic.blogspot.com/2015/09/blogpost_11.html 
สาลิสา ลีระกุล. (2559). การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอพกัเอกชนของนิสิต 
             ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี. วทิยานิพนธ,์  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

  ส าหรับผูบ้ริหาร, วทิยาลยัพาณิชยศ์าสตร์มหาวทิยาลยับูรพา              

สุนิศา ตรีธนพฒัน์ และประสพชยั พสุนนท.์ (2558). ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัเอกชนของนกัศึกษา 

  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. Veridian E-Journal,Slipakorn University, 8(2), 

  1440-1453. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538).การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์บริษทัธรรมสาร จ ากดั. 

Kolter, Phillip.(2003). Marketing Management. 11th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.  


