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บทคัดย่อ 
 

            งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
เช่าหอพกัเพชรพลอยในจงัหวดัปทุมธานี การศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ย
ค าถามแบบปลายเปิดดว้ยการสัมภาษณ์เจาะจงเก็บรวบรวมโดยใชเ้คร่ืองมือคือ แบบสัมภาษณ์ ส าหรับการ
ตอบค าถามแบบปลายเปิด(Open-End) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน ท่ีมีอาย ุ20-
50 ปี แบ่งเป็น 3 ช่วงอาย ุ20-30,30-40,40-50 เพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน ตามสัดส่วนจ านวนกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
ใหก้ารสัมภาษณ์คร้ังน้ีขอ้มูลและสรุปผลดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ในช่วงระยะเวลาระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  
              ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได/้เดือน ภูมิล าเนา 
สถานท่ีเรียน/สถานท่ีท างาน สถานภาพ และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดตามทฤษฎี 7P’s ประกอบดว้ย
ปัจจยัดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล กายภาพ กระบวนการ มีผลต่อการเลือกเช่า
หอพกัเพชรพลอย 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ในเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอยจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละช่วงอายทุั้ง 3 ช่วงอาย ุ
ใหค้วามเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ช่าต่างภูมิล าเนาและเขา้มาเรียนและหา
งานท า สอดคลอ้งกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดก้ล่าวถึงท าเลท่ีตั้งสถานท่ี
รวมไปถึงราคาท่ีท าใหเ้ป็นเหตุผลในการเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอย อีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะใหห้อพกัเพชร
พลอยไดป้รับปรุงแกไ้ขพฒันา เพื่อน าไปต่อยอดในธุรกิจในอนาคต 
ค ำส ำคัญ: กำรเลือกเช่ำหอพกัเพชรพลอย,ข้อมูลประชำกรศำสตร์, ส่วนผสมทำงกำรตลำด 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of the research is to study marketing mix factors which affect the Petch-ploy accommodation 
which located in Pathum Thani province. The methodology used in the research used the quantitative method Within 
which the interviewing of 10 representatives with plenty of in-depth questions were asked during November 2021 until 
March 2022. They were separated into 3 groups by age. 20-30, 30-40, and 40-50. Moreover, the representatives were 
chosen by sex, 5 males and 5 females. For the question to interview, the Researcher chose open-end questions in order to 
know that what are the main marketing mix factors to convince customers choosing the accommodation. 
 The study found that there are two theories to convince the representative to rent the accommodation. The first 
is a demography theory which consists of sexs, age, incomes, a hometown, a place to work/ to study, and a status. The 
second is the 7Ps which consist of product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process. 
 In addition, the study found that most of the representatives are not local people. They come to Pathumtani for 
working and studying that rely on the demography theory. Furthermore, most of the representatives also pay attention to 
the fee to let and the location of the accommodation.  
Keywords: selection of Petch Ploy dormitory, demographics, marketing mix 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ทราบกนัดีว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีธุรกิจหอพกัจ านวนมาก กล่าวคือ 8,468 แห่ง จาก
ฐานขอ้มูลของเขต รวมถึงจงัหวดัปทุมธานีดว้ย 1,159 แห่ง คิดเป็น 13 เปอร์เซ็นทั้งหมดในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ซ่ึงจงัหวดัปทุมธานีจดัอยูใ่นจงัหวดัปริมณฑลท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานครและมีความเจริญ
อย่างไม่เป็นรอง ดูจากศูนยก์ารคา้ สถานท่ีราชการ และการศึกษา มีรถไฟฟ้าหลายสายท่ีก าลงัก่อสร้าง
เขา้ไปในตวัจงัหวดัดว้ย จงัหวดัปทุมธานีเป็นทางผ่านไปทางเหนือ ซ่ึงท าใหค้นเขา้มาพกัเช่าอาศยั ตั้งแต่
อายุนอ้ยจนถึงวยัท างาน โดยเฉพาะบุคคลท่ีเกิดเสถียรภาพการเงินท่ีไม่มัน่คงในสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึง
เป็นผลท าให้การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผูเ้ช่าหอพกันั้นกลายเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจ ผูเ้ช่าค านึงถึงปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกหอพกัมากขึ้น โดยเร่ิมมองท่ีดา้นอ่ืน ๆ เป็นตวั
ช่วยในการเลือกดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ ดา้นราคาค่าเช่า ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้น
ความปลอดภยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ หอพกัเพชรพลอยเป็นหอพกัหน่ึงท่ีอยู่ใกลส้ถานศึกษาและ
โรงงานอุตสาหกรรม ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งมีความรู้และศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกเช่าหอพกัของผู ้
เช่า จึงน ามาสู่การศึกษาคน้ควา้งานวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลื อกเช่า
หอพกัเพชรพลอยในจงัหวดัปทุมธานี และ เพื่อน ามาเป็นแนวคิดของการศึกษาเพื่อพฒันาให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิแก่องคก์รณ์และผูเ้ช่ามากท่ีสุด   
 

 



 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอยของชาวจงัหวดัปทุมธานี 

2.เพื่อเป็นขอ้มูลเพื่อในการน ามาปรับปรุงและพฒันาส าหรับธุรกิจหอพกัเพชรพลอยและตอบสนองต่อผู ้

เช่าหอพกัเพชรพลอยในจงัหวดัปทุมธานี 

  

นิยามศัพท์ 

 ปัจจยั หมายถึง การก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจ ผลกัดนัช่วยในการตดัสินใจของผูเ้ช่า 

 การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบติั เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด 

 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อหอพกั แนวความคิดเห็นท่ีมีต่อหอพกั  

ขอบเขตการวิจัย 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในงานวิจยัเร่ืองน้ี คือ ผูเ้ช่าพกัอาศยั ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยัในหอพกั

เพชรพลอยจงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นผูท่ี้ตอบค าถามจะตอ้งเช่าหอพกัเพชรพลอยเท่านั้น เลือกกลุ่มผูท่ี้

ศึกษามาเป็นตวัแทน จ านวน 10 คน โดยใน 10 คนตอ้งอาศยัหอ้งไม่ซ ้ากนั ดว้ยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Depth interview)  ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์ผล ตั้งแต่ พฤศจิกายน - มีนาคม พ.ศ. 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 ข้อมูลประชากรศาสตร์ในจังหวัดปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีจดัเป็นจงัหวดัในภาคกลาง อยูใ่นเขตปริมณฑลใกลก้รุงเทพและอาณาเขตติดต่อกบั

จงัหวดัใกลเ้คียงคือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัสระบุรี จงัหวดันครนายก จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดั
นครปฐมและจงัหวดันนทบุรี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7  อ าเภอ 60 ต าบล 466 หมู่บา้น การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 ท่ี เทศบาลนคร 1 ท่ี เทศบาลเมือง 9 ท่ี 
เทศบาลต าบล 17 ท่ีและองคก์ารบริการส่วนต าบล 37 ท่ี มีประชากรทั้งส้ิน 841,502 คน เป็นชาย 404,731 คน 
หญิง 436,771 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 539,076 หลงั จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของ
จงัหวดัปทุมธานี แรงงานต่างดา้ว จงัหวดัปทุมธานี มีแรงงานต่างดา้วเขา้เมืองทั้งส้ิน 188,735 คน โดยเป็น
แรงงานท่ีไดรั้บพิสูจน์ รายไดข้องประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน 2,064,288 บาทต่อปี นบัวา่สูงเป็นอนัดบัท่ี 6 
ของประเทศ รองจากจงัหวดัระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และภูเก็ต อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 
ปี  มีจ านวนประชากรลดลงเป็น 139,339 คน  ช่วงอาย ุ15-29 ปี มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 196,475 และ ช่วง
อายุ 30-59 ปี มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 362,281 คน และสุดทา้ยผูสู้งอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น มีจ านวนประชากร 133,835 คน และรายงานสถิติจ านวนทะเบียนสมรส ของจงัหวดั



 

 

ปทุมธานี ปี 2564 คือ 5,864 คู่  มีการศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยมและการศึกษานอกโรงเรียน คือ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัปทุมธานีมี
สถานศึกษาในสังกัดของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  เศรษฐกิจจงัหวดัปทุมธานี เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกลก้รุงเทพมหานคร สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีการคมนาคมท่ี
สะดวกแก่นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและอาเซียน มีจุดเด่นทางดา้นวฒันธรรม ประเพณีจากคนไทยเช้ือสาย
มอญ เป็นแหล่งท่ีตั้งของสถานศึกษาทั้งในระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท าให้มีเยาวชนเขา้มาศึกษาใน
จงัหวดัปทุมธานีเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงแหล่งคมนาคม อุตสาหกรรม ท าให้มีแรงงาน มีคนเขา้มาท างาน
เป็นจ านวนมาก 
  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักระบวนการตัดสินใจ 
งานวิจยัของ Schiffman and Kanuk (1994) ให้ความหมายไวว้่า ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

จากสองทางเลือกขึ้นไป ผูซ้ื้อจะค านึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจนัน่คือความรู้สึกนึก
คิด และซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง และท าให้เกิดการซ้ือรวมไปถึงการซ้ือตามบุคคลอ่ืน เช่น งานวิจยั
ของ ชูชยั สมิทธิไกร (2553) กล่าวไว ้เป็นกระบวนการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยู ่ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์นั้นๆ การตดัสินใจเป็นกระบวนการภายใน
จิตใจของผูบ้ริโภค อธิบายว่ากระบวนการก่อนการซ้ือ (Pre-Purchase Process) เป็นกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีการซ้ือและการใช้จริงจะเกิดขึ้น แบ่งได้เป็นการตระหนักถึงปัญหา/ความ
ตอ้งการ การคน้หาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือก และงานวิจยัของ SPROTLES and 
KENDALL (1986) กล่าวไวว้่าเป็นรูปแบบการตัดสินใจ (Model of Consumer Decision-making Style) 
ประกอบด้วย 8 รูปแบบ คือ แบบเน้นคุณภาพ (Quality Consciousness) แบบเน้นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
(Brand Consciousness) แบบตามแฟชัน่ (Fashion Consciousness) แบบเนน้ความสุขหรือความเพลิดเพลิน 
(Hedonistic/Recreation Consciousness)แบบตามใจตนเอง (Impulse Consciousness)  แบบเน้นราคา 
(Price Consciousness)แบบสับสน (Confusion by over-choice)  
แบบซ้ือตามความเคยชินหรือภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์(Habit/brand Loyalty) ทั้ งหมดน้ีสรุปได้ว่า การ
ตดัสินใจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยัในแต่ละบุคคล มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจแตกต่างกนั
ออกไป นอกจากความตอ้งการหลกัแลว้ ปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดหรือตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลนั้น  
  

แนวคิดทฤษฎี 7P’s 



 

 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P's หมายถึง การก าหนดเคร่ืองมือทางการ
ตลาดท่ีธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดท่ีทางองค์กรได้ ตั้งวตัถุประสงค์ไว ้กลยุทธ์เขา้ไว้
ดว้ยกนัเป็นอย่างดีเป็นอนัหน่ึงอนั เดียวกนัของ (พรพิมล กาบบวั , 2549) เช่นเดียวกบัธนวรรณ แสงสุวรรณ 
และคณะ. (2552), และอดุลย ์จาตุรงคกุล. (2552:341-343) อธิบาย แนวคิด ของคอทเลอร์ ฟิลลิป (Kotler, 
Philip) ว่าเป็นเคร่ืองมือในการจ าหน่ายบริการผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาถึงส่ิงต่างๆ ประกอบดว้ยปัจจยั
ด้าน ผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัด้านราคา (Price) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี (Place) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นการบริการ (Process) ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) 
และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกของผูบ้ริโภค โดยท่ีปัจจยัใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วน
Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้เพื่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ ตอบสนองและความพึงพอใจท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นคนคิดตวัแปรเพิ่ม (4Ps) เป็น
(7Ps) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจแนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่ ส่วนริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ 
และ ศุภร เสรีรัตน์ (2541, หน้า 337-339) ได้กล่าวว่า การบริหารการตลาดยุคใหม่นั้ น ขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) จะเป็น 11 ล าดับขั้น โดยพบว่าผูซ้ื้อธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ตามมาดว้ย สุดาดวง เร่ืองรุจิระ (2543, หนา้ 29) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ส่วนประสมการตลาด 7Ps (Marketing Mix) เป็นปัจจัยท่ีสามารถท าการควบคุมได้โดยพื้นฐาน เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัทางการด าเนินงานดา้นการตลาด และสุดทา้ย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ 
และศุภร เสรีรัตน์. (2546, หนา้ 434) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผลิตภณัฑ ์(Product) โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 
แบบ คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได้ เป็นส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งตอบสนอง ความตอ้งการ
ของลูกคา้ได้ และลูกคา้จะตอ้งได้รับผลประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงคุณค่า ราคา (Price) คือลูกคา้ค านึงถึง
คุณค่ากบั ราคาของสินคา้นั้นการก าหนดราคาสินคา้ก็ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นผลประโยชน์และ
คุณค่าท่ีมีให้กบัลูกคา้ดว้ย ดงันั้นสินคา้ตอ้งมีคุณค่าสูงกว่าราคาท่ีตั้งไวลู้กคา้จึงจะตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณา ทั้งในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางในการท่ีจะ
น าเสนอหรือช่องทางในการขายสินคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้น คุณค่า และคุณประโยชน์ของ
สินคา้ท่ีผูข้ายตอ้งการจะน าเสนอดว้ย ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อท าให้ผูซ้ื้อเกิดความสนใจในตวั
สินคา้มากขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารต่าง ๆ หรือชกัจูงให้ผูซ้ื้อมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และร้านคา้ 
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญั ในการติดต่อส่ือสารระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ บุคคล (People) บุคลากรตอ้ง
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ ตอ้งสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างแตกต่าง
และเหนือกว่าคู่แข่งขนั การสร้างกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความ ประทบัใจ เช่น จดัองคป์ระกอบหนา้ร้านท่ีสวยงาม
กระบวนการ (Process) เป็นการปฏิบติั ในดา้นการบริการลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจโดยมีล าดบั
ขั้นตอนการจดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ  



 

 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผ่านทาง
สังคมออนไลน์” พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทาง
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั,นายปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวิปป้ิงครีม” พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือวิปป้ิงครีม มีเพียง 3 ปัจจยั คือปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือวิปป้ิง,นาย อชิระ สัจจธนวตั (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ศึกษาขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และการตดัสินใจสมคัรเรียนหลกัสูตรด้านการ
ประกอบอาหารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  นักศึกษาท่ีมีเหตุผลในการ
เลือกเรียนสาขาวิชาการประกอบอาหารท่ีแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจสมคัรเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกนั 
ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนดา้นการประกอบอาหาร   
ประสบการณ์การท างานดา้นการประกอบอาหารท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจไม่ต่างกนั ในขณะท่ี ในขณะท่ี
การส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนหลกัสูตรดา้นการประกอบอาหารของนกัศึกษา
,นาง กาญจนาวดี สาลีเทศ (2564) ได้ศึกษา บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ี ส่ งผล ต่อการตัด สินใจ ซ้ือ เค ร่ืองส าอางในระบบออนไลน์ของ  GEN Z ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักเรียน นักศึกษาให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อคือ ดา้นบุคคล รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคาและอนัดับสุดทา้ยคือด้าน
สถานท่ีอยูใ่นระดบั ปานกลาง,นางสาว หทยัทิพย ์แดงปทิว (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ทศันคติและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผิวขาว พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑเ์ท่านั้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อผิวขาวของวยัรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั  ในทศันคติด้านความรู้ความเขา้ใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ,นาย อาทิตย์ พวงนาค (2560) ได้
ศึกษาวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลในเขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ระดบัการศึกษาและอาชีพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการโฮส
เทล แต่อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินเลือกใช้บริการโฮสเทลในระดบัปานกลางและสูงอีกทั้งยงัมีทิศทางของความสัมพนัธ์ไปในทาง
เดียวกัน,นาย ดลนัสม์ โพธ์ิฉาย (2562) ได้ศึกษาศึกษาพบว่า พบว่า ปัจจยัทางการตลาดด้านบุคคล ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลไมพ้รีเมียม ส่วนปัจจยั
ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลไมพ้รีเมียม
,นาย รวมศกัด์ิ แซ่เฮง (2561) ไดศึ้กษาการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬาในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาพบวา่ ปัจจยั



 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมมีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬาอยู่ในระดบัมาก ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬา ในอ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา พบว่า อายุ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือชุดกีฬามากท่ีสุด รองลงมาอาชีพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน 
และเพศ ตามล าดบั และผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือชุด
กีฬาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความส าคัญกับการ
ตัดสินใจซ้ือชุดกีฬาในภาพรวมแตกต่างกัน และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีของการซ้ือชุดกีฬา 
จ านวนเงินในการซ้ือเฉล่ียแต่ละคร้ัง  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 ตวัอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบังานวิจยั ใช้ค  าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity test) และการทดสอบ
ความเช่ือถือได ้(Reliability) ใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัตวัแปร เรียกว่า (Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) ท าการทดสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 
(Content Validity test) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาด้านการตลาด และผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษัทบางกอกแลนด์ซ่ึงเป็นเจ้าของคอนโดขนาดใหญ่ของเมืองทอง รวม 3 คน ท าการ
ตรวจสอบและประเมินความสอดคลอ้งของเน้ือหาของค าถามท่ีใชก้บัตวัแปร โดยผลการค านวณแบบส ารวจ
ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั ผูว้ิจยัจะเก็บ
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ดว้ยการบนัทึกเสียงและการจดขอ้มูลอย่างละเอียด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

การเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอย 

ในจงัหวดัปทุมธานี 

เหตุ ผล 



 

 

จากนั้นจะน าบทสัมภาษณ์รายบุคคลมาจดัหมวดหมู่ โดยหาความสอดคลอ้งและแตกต่างกัน โดยวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท าการวิเคราะห์และตีความโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และ
น าเสนอขอ้มูลผลการวิจยัเชิงพรรณนา เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของเหตุและผล สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ระบวนการเก็บขอ้มูล 

โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการใชรู้ปแบบการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยผูเ้ช่าหอพกัเพชร
พลอยมีระยะเวลาเช่ามากกวา่ 6 เดือนและแบ่งเป็น 3 ช่วงอาย ุท่ีเขา้มาร่วมใหส้ัมภาษณ์ในการเขียนวิจยัคร้ังน้ี 
โดยลือกตวัแทนจ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็น3 ช่วงอายุ 20-30,30-40.40-50 และมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย
อยา่งละ 5 คน และ เพศหญิง 5 คน 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1)เพือ่
ศกึษาปัจจยัในการเลอืกเช่าหอพกัเพชรพลอยของชาวจงัหวดัปทุมธานี 

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ในจงัหวดัปทุมธานี  

ข้อมูลประชากรณ์ศาสตร์ 
ความคิดเห็น 

ปัจจัยย่อย ตีความ ระดับ 

1. เพศ พบทั้งเพศชายและเพศหญิง  ต ่า 
2. อาย ุ ผูเ้ช่าอยูใ่นช่วงอายวุยัเรียนและวยัท างาน  ปานกลาง 
3. รายได ้ ผูเ้ช่าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  สูง 
4. ภูมิล าเนา 
 

ผูเ้ช่าเป็นคนต่างถ่ินเขา้มาเรียนและหางานท า  สูง 
5.สถานท่ีเรียน/สถานท่ีท างาน 
 

เป็นเหตใุหเ้ลือกเช่าหอพกัเพราะอยูใ่กล ้  สูง 
6.สถานภาพ ผูเ้ช่าหอพกัมีทั้งโสดและสมรส 

 
 

ต ่า 
 
 ตาราง  2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P’s 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความคิดเห็น 

ปัจจัยย่อย ตีความ ระดับ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ การออกแบบหอพกั ดีไซน์ ขนาด  ต ่า 
2. ดา้นราคา ราคาเหมาะสมต่อผูเ้ช่า  สูง 
3. ดา้นสถานท่ี สถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง 

ง 
 สูง 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่ือสารขอ้มูล ส่ิงอ านวยความสะดวก  กลาง 
5. ดา้นบุคลากร ความเช่ียวชาญ บริการ จรรยาบรรณ   สูง 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง การยอมรับ  กลาง 
7. ดา้นกระบวนการ การจดัการระบบหอพกั  สูง 



 

 

ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จากผูเ้ช่า รายได ้ภูมิล าเนาและสถานท่ีเรียนหรือท างานมี
ผลต่อการเลือกเช่าสูง ตามมาดว้ยอายท่ีุจากกลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มคนวยัเรียนและท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง
และเพศ อายุ สถานภาพ ไม่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพกั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการ มีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอยใน
ระดบัสูง ส่วนปัจจยัการส่งเสริมดา้นการตลาด มีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัระดบัปานกลาง และปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัในระดบัต ่า ทั้งน้ียงัพบว่า ขอ้มูลประชากรศาสตร์ อายุ ภูมิล าเนาและ
สถานท่ีเรียนเป็นเหตุท าให้เลือกเช่าหอพกัเน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือสถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง 
สะดวกต่อการด าเนินชีวิต รวมไปถึงขอ้มูลรายไดข้องผูเ้ช่ามีความสัมพนัธ์กบัราคาท่ีหอพกัตั้งไวใ้นราคาท่ี
เหมาะสม 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2) 2.เพื่อเป็น

ขอ้มูลเพื่อในการน ามาปรับปรุงและพฒันาส าหรับธุรกิจหอพกัเพชรพลอยและตอบสนองต่อผูเ้ช่าหอพกั

เพชรพลอยในจงัหวดัปทุมธานี 

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ในจงัหวดัปทุมธานี  

 
ตาราง  2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความคิดเห็น 

ปัจจัยย่อย ตีความ ระดับ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ การออกแบบหอพกั ดีไซน์ ขนาด  ต ่า 
2. ดา้นราคา ราคาเหมาะสมต่อผูเ้ช่า  ต ่า 
3. ดา้นสถานท่ี สถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง 

ง 
 ต ่า 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่ือสารขอ้มูล ส่ิงอ านวยความสะดวก  สูง 
5. ดา้นบุคลากร ความเช่ียวชาญ บริการ จรรยาบรรณ   ต ่า 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง การยอมรับ  กลาง 
7. ดา้นกระบวนการ การจดัการระบบหอพกั  ต ่า 

ข้อมูลประชากรณ์ศาสตร์ 
ความคิดเห็น 

ปัจจัยย่อย ตีความ ระดับ 

1. เพศ พบทั้งเพศชายและเพศหญิง  ต ่า 
2. อาย ุ ผูเ้ช่าอยูใ่นช่วงอายวุยัเรียนและวยัท างาน  สูง 
3. รายได ้ ผูเ้ช่าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง  สูง 
4. ภูมิล าเนา 
 

ผูเ้ช่าเป็นคนต่างถ่ินเขา้มาเรียนและหางานท า  สูง 
5.สถานท่ีเรียน/สถานท่ีท างาน 
 

เป็นเหตใุหเ้ลือกเช่าหอพกัเพราะอยูใ่กล ้  สูง 
6.สถานภาพ ผูเ้ช่าหอพกัมีทั้งโสดและสมรส 

 
 

ต ่า 
 
 
 
 
 



 

 

 

 การศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จากผูเ้ช่า อายุ รายได ้สถานท่ีเรียนและท างาน
สามารถให้ขอ้มูลเพื่อมาปรับปรุงและพฒันาหอพกัได้สูง ส่วนเพศและสถานภาพไม่สามารถน ามาใช้ให้
สอดคลอ้งได ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีเพียงดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูเ้ช่าแนะน าให้
พฒันาและปรับปรุงสูงท่ีสุดเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ตวัผูเ้ช่าเอง ส่วนดา้นลกัษณะกายภาพมีตอ้งพฒันาอยู่
บา้ง และดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ค  าตอบไป
ในทิศทางเดียวกนัวา่ ดีอยูแ่ลว้ ใหรั้กษามาตรฐานไว ้มีเกณฑใ์นการท่ีตอ้งปรับปรุงพฒันาต ่า 

สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก
เช่าหอพกัเพชรพลอย มีประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
  1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
  ผลการศึกษาสรุปวา่ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จากผูเ้ช่าใหค้วามเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
วา่ สัมพนัธ์กบัรายไดข้องตนเองและเม่ือจ่ายค่าเช่าแลว้สามารถน าเงินมาบริหารค่าใชจ่้ายต่อไดใ้นแต่ละเดือน 
ภูมิล าเนาเป็นคนนอกพื้นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานท่ีเรียนหรือท างานท่ีท าให้เขา้มาเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอย 
ส่วนอายพุบวา่ผูเ้ช่าเป็นกลุ่มคนวยัเรียนและท างานก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้มาเลือกเช่าหอพกัเช่นกนั และเพศ อายุ 
สถานภาพ ไม่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอย ซ่ึงสอดคลอ้งกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เป็น
จงัหวดัท่ีรวมคนต่างภูมิล าเนาท่ีเรียนและท างาน มีรายไดท่ี้ต่างกนัเพราะเป็นจงัหวดัท่ีเป็นอาณาเขตเช่ือมต่อ
ไดห้ลายท่ีรวมไปถึงสถานท่ีเรียนและโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ 
 ดงันั้น หอพกัเพชรพลอยตอ้งมาพฒันาปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงขอ้มให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจ
ของ งานวิจยัของ ชูชยั สมิทธิไกร 2553 ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์นั้นๆ 
การตดัสินใจเป็นกระบวนการภายในจิตใจของผูบ้ริโภค อธิบายว่ากระบวนการก่อนการซ้ือตอ้งตระหนกัถึง
ปัญหา และความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์
หรือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนั้น 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  
  ผลการศึกษาสรุปว่า ผูเ้ช่าให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ราคามีความเหมาะสมมาก 
สถานท่ีท าเลท่ีตั้ งเหมาะสมมากและสองด้านน้ีเป็นสาหตุหลักท่ีท าให้เลือกเช่าหอพกัเพชรพลอย ส่วน
บุคลากรการบริการ และกระบวนการอยากให้คงความมาตรฐานท่ีดีแบบน้ีไวซ่ึ้งมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกั
เพชรพลอยเช่นกนั อีกทั้งปัจจยัการส่งเสริมดา้นการตลาดรวมถึงดา้นกายภาพ ผูเ้ช่าไดเ้สนอขึ้นให้แก่หอพกั
เพื่อพฒันาดว้ย และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไม่ไดมี้ผลเก่ียวขอ้งกบัการเลือกเช่าหอพกั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ
ริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2546, หน้า 434) ได้กล่าวไว ้ลูกคา้จะตอ้งไดรั้บ
ผลประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงคุณค่า ราคา และการก าหนดราคาสินคา้ก็ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในด้าน
ผลประโยชน์และคุณค่าท่ีมีให้กับลูกค้าด้วย สัมพนัธ์กับสินค้าต้องมีคุณค่ากับราคาท่ีตั้ งไวลู้กค้าจึงจะ



 

 

ตดัสินใจและในดา้นท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นคุณประโยชน์ความสะดวกสบายเอ้ือต่อ
ลูกคา้ดว้ย บุคคล (People) บุคลากรตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ ตอ้งสามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งแตกต่างและเหนือกวา่คู่แข่งขนั  
 ดงันั้น หอพกัเพชรพลอยตอ้งน ามาพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของริวรรณ เสรี
รัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2546, หน้า 434) ได้กล่าวไว้ ว่าการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เพื่อท าให้ผูซ้ื้อเกิดความสนใจและชกัจูงให้ผูซ้ื้อมีทศันคติ ท่ีดีต่อองคก์ร และการสร้างกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจ นัน่คือสร้าง ต่อเติมส่ิงจุดบริการท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่าหอพกัเองและน าไป
พฒันาปรับปรุงต่อหอพกัไดใ้นอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเช่าหอพกัเพชรพลอยของชาวจงัหวดัปทุมธานี 

2.เพื่อเป็นขอ้มูลเพื่อในการน ามาปรับปรุงและพฒันาส าหรับธุรกิจหอพกัเพชรพลอยและตอบสนองต่อผู ้

เช่าหอพกัเพชรพลอยในจงัหวดัปทุมธานี ไดด้งัน้ี จากผลการวิจยั 

 

1.ข้อมูลประชากรศาสตร ์ 

ผูท่ี้อายุอยู่ในช่วงวยัเรียนจะเสนอให้เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก แต่ผูท่ี้อยู่ในช่วงอายุวยั
ท างานจะเสนอใหพ้ฒันาหรือปรับปรุงกไ้ขดว้ย ตามทฤษฎีการตดัสินใจของ งานวิจยัของ ชู
ชยั สมิทธิไกร 2553 หอพกัเพชรพลอยตอ้งมาพฒันาปรับปรุงแกไ้ขซ่ึงขอ้มให้กบัผูเ้ช่าเพื่อ
เป็นเหตุในการตดัสินใจและตอ้งตระหนกัถึงปัญหาของผูเ้ช่า และความตอ้งการ เพื่อใหก้าร
ตดัสินใจเกิดประโยชน์และตอบสนองความตอ้งการต่อผูเ้ช่าสูงสุด  

  2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด  
ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P's ผูเ้ช่าไดเ้สนอให้พฒันา
ปรับปรุงแก้เร่ืองการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้างกายภาพเพื่อท าให้ผูเ้ช่ามีส่ิง
อ านวยความสะดวกและชกัจูงให้ผูเ้ช่าเกิดความจงรักภกัดีกบัองคก์ร หอพกัเพชรพลอยตอ้ง
น ามาพฒันาปรับปรุงแกไ้ข สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ 
และศุภร เสรีรัตน์. (2546, หนา้ 434) ท่ีไว ้วา่การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อท าให้ผู ้
เช่ามีทศันคติ ท่ีดีต่อองคก์ร และเกิดความสนใจ และการสร้างกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) คือเสนอและสร้าง ลักษณะทางกายภาพให้กับผูเ้ช่า เพื่อให้เกิดความ
ประทบัใจความสะดวกสบายท่ีมากขึ้น น าไปพฒันาปรับปรุงต่อหอพกัไดใ้นอนาคต 
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น.ส.ปวีณ์สุดา บุญญะปฏิภาค 

รหัส 6314190032 

โครงการ IT-SMART PROGRAM รุ่น 17 

รายงานการเข้าพบอาจารย์ เพ่ือปรึกษา IS 

ปี 2564 ช่วงปลายปี เข้าพบ 2 ครั้ง 

เดือนม.ค. 2565  เข้าพบ 3 ครั้ง 

เดือนก.พ. 2565 เข้าพบ 3 ครั้ง 

เดือนมี.ค. 2565 เข้าพบ 2 ครั้ง 

เดือนเม.ย.2565เข้าพบ 3 ครั้ง 

เดือนพ.ค. 2565 เข้าพบ 5 ครั้ง 

 

รวมจำนวนที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 ครั้ง 

 

 

แบบประเมินตนเอง 

ลำดับที่ หัวข้อ คะแนน 
1 เนื้อหาครบถ้วน 10 
2 บทคัดย่อ 9 
3 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9 
4 การสรุปผลและอภิปราย 10 
5 การนำเสนอ 10 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินเพื่อน 

 
ชื่อ 

รหัสนักศึกษา 

 
เนื้อหา

ครบถ้วน 

 
บทคัดย่อ 

การ
ทบทวน

งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

การ
สรุปผล
และ

อภิปราย 

 

การ
น าเสนอ 

น.ส.อุไรพร เนาสูงเนิน 
6314190028 

10 10 9 10 10 

น.ส.แคทลียา หัสดิพันธ์ 
6314190030 

10 9 10 10 10 

น.ส.จันทร์ดา ชูมาลัยวงศ์ 
6314190033 

10 10 10 10 10 

นายปฐมพงศ์ จิตต์สว่าง 
6314190034 

9 9 10 10 10 

น.ส.นภาแพรว นิติวรางกูร 
6314190035 

10 9 10 10 9 

นายสุเมธี ศรีทรงราช 6314190036 10 10 9 10 10 
น.ส.ปรียาดา ไกลถิ่น 6314190037 10 10 9 10 9 
น.ส.ซีมาร์ ยิ้มม่วง 6314190038 10 10 10 10 10 
น.ส.ศิริกาญจน์ สังขะโห 
6314190039 

10 9 10 10 9 

น.ส.เบญจลักษณ์ ขันแก้ว 
6314190041 

10 9 10 10 10 

นายณัฐพงษ์ ฐาปกรวงศ์ 
6314190042 

9 9 10 10 9 

 



 

 

 


