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51602313 : สาขาวชิาการประกอบการ 
ค าส าคญั :  การตดัสินใจ/เลือกพกัอาศยั/หอพกัของผูบ้ริโภค 
  ชชัวาล  เวศยว์รุตม ์ : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมือง  จงัหวดันครปฐม.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : อ.ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ.  
113 หนา้. 
 

    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม  โดยกลุ่มตวัอย่างเน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอนจึงไดจ้ากการค านวนสูตร Non Probability โดยก าหนดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็นทั้งส้ิน 400 คน การวิเคราะห์ใช้สถิติค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช ้T-test ส าหรับตวัแปรท่ีจ าแนก 2 กลุ่ม และ F-test  
ส าหรับตวัแปรจ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม เม่ือพบว่ามีนยัส าคญัจะท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s LSD Procedure) ส าหรับทดสอบสมมติฐาน   
  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียส่วนประสม
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นบริการ 
ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะห้องพกั ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 2) ทศันคติของการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยั
ในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัทศันคติ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความเช่ือ ดา้นการปฏิบติั และ
ดา้นความรู้ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และ 3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกพกัอาศยัในหอพกั
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มีผลท าใหก้ารตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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51602313 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORD :  DECISION/ STAY  LIVING/THE  RESIDENCE  OF  THE  CONSUMERS 
 CHADCHAWAN  VESVARUT : FACTORS  INFLUENCING  THE  DECISION  TO  
STAY  LIVING  IN  THE  RESIDENCE  OF  THE  CONSUMERS  IN  AMPHOE  MUEANG  
NAKHONPATHOM  PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : THANINRATH 
RATTANAPONGPINYO, Ph.D.113 pp. 
 

      This research aims to determine the factors influencing the decision to stay living in 
the residence of the consumers in Amphur Mueng, Nakhonpathom Province. Researcher does not 
know the exact number of sample so researcher use the calculation from formula of Non-
Probability by defining the confidence level of 95% the size of the sample 385 and add a sample 
to a total of 400. Researcher  analysis the result by using statistics of percentages, mean, standard 
deviation, T-test for variables by two groups, and F-test for variables by more than two groups 
when it was found that significant tests the LSD of Fisher (Fisher's LSD Procedure. ) for 
hypothesis testing. 

      The results showed that 1) The marketing mix decisions stay in a dormitory housing 
consumers in Amphur Mueng, Nakhonpathom Province as a whole showed that all marketing mix 
factors were in high level. When considering the location that the personnel service provider, 
Quality of service, Aspect room pricing, and marketing support were at the same high level 2) 
attitudes of the decision to stay living in the residence of the consumer in Nakhonpathom 
Province as a whole showed that average attitudes were in high level. When considering that the 
belief. Practical and knowledge. Were in a high level on all sides, and 3)factors affecting the 
decision to stay living in the residence of the consumer in Nakhonpathom Province. By personal 
factors were gender, age, education level, occupation status, and household income per month 
have made the decision to stay living in the dormitory of consumers in Nakhonpathom Province 
differences statistically significant at the .05 level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยการไดรั้บความช่วยเหลือ
และความอนุเคราะห์จากบุคคลเหล่าน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อ.ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ รวมทั้งใหค้วามเอาใจใส่ติดตามผลงาน
อยา่งใกลชิ้ด 
 สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา  ท่ีให้ความรักความห่วงใย เป็นก าลงัใจ
และสนบัสนุน ส่งเสริมในทุก ๆ ดา้นแก่ผูว้จิยัตั้งแต่เร่ิมตน้ จนวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงดว้ยดี 
 
 
 
  
   
 
     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




