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ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคลของการตัดสิ นใจเช่าห้องพักสาหรับการอยู่อาศัย
ในตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 21 - 30 ปี มีอาชีพทางาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มี ระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ในการเลือกเช่าห้องพัก อันดับ
แรกพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลือกทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่การเดินทาง อันดับแรกที่คิดว่าห้องพัก
ควรจะมีเพื่อเป็ นการประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก คือที่จอดรถ ราคาค่าเช่าห้องพักที่เหมาะสม
ที่สุดคือ ค่าเช่า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั มากที่สุด คือ
ตัวเอง รู ้จกั ที่พกั ที่เช่า/เคยเช่า จากการสื บหาด้วยตนเอง และทาการตัดสิ นใจเช่าที่พกั ได้เปรี ยบเทียบที่
พักที่อื่นในบริ เวณใกล้เคียง1-2 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก
ว่า มี เ งื่ อ นไขในการพัก เข้ม งวด (เช่ น ห้า มประกอบ อาหาร ห้า มส่ ง เสี ย งดัง ฯลฯ) ด้า นราคามี
ความเห็นด้วยมากว่าราคามีม าตรฐานเหมาะสมกับ ขนาดที่ พกั และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้ งั )มีความเห็นด้วยมาก ว่าการเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั
กับที่ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากเรื่ องความยืดหยุน่ เรื่ องเวลาชาระค่าเช่า ด้านบุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากว่าเจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุ ภาพมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง ด้านกระบวนการ
ให้บริ การกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่าการออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องในการใช้
บริ การต่างๆ ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเท
ได้ดี บริ เวณรอบๆมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ
อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
คาสาคัญ : ปั จจัย การตัดสิ นใจเช่า ห้องพัก

กิตติกรรมประกาศ
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แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั แจ้งว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่กาลัง
จะลงทุน หรื อเจ้าของกิจการห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็ น
อย่างดีสืบไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ที่พกั อาศัยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์จากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนั ที่ประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยูอ่ าศัยด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อศึกษาต่อของผูท้ ี่มี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่ทางานหรื อ
สถานศึ ก ษา เป็ นต้น ปั จ จัย เหล่ า นี้ เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ที่ พ ัก อาศัย ให้ เ ช่ า เกิ ด ขึ้ น อย่ า งมากมาย
ทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ เป็ นจุ ดศูนย์รวมของแหล่งงาน เขตอุตสาหกรรม และ
สถานศึกษา เช่น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปจนถึงจังหวัดใหญ่ๆ จังหวัดสมุทรสาครเป็ น
แหล่งเศรษฐกิจลาดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศโดยประมาณเท่ากับ 340,000 ล้าน
บาทต่อปี เป็ นเมือ งแห่ งเศรษฐกิ จที่ มีศกั ยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม การประมง และการ
เกษตรกรรม เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพเอื้อต่อการประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรม เพราะอยู่ใน
เขตปริ มณฑล มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานและปั จจัย
การผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมีผปู ้ ระกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุน
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็ นจานวนมาก จังหวัดสมุทรสาครยังเป็ นจังหวัด
1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสู งของประเทศ และในส่ วนของด้านสาขาบริ การ
ด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การทางธุ รกิจ ที่ได้รับความนิ ยมในจังหวัดสมุทรสาคร คือ
ที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวหรื อห้องเช่า โดยเฉพาะที่ดินในบริ เวณ ถนนเศรษฐกิจ 1ใน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร และถนนเพชรเกษมในอาเภอกระทุ่มแบน (สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร,
2560) ทั้งนี้ ตาบลอ้อมน้อย เป็ นตาบลหนึ่งที่อยู่ในอาเภอกระทุ่มแบน ถือเป็ นแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้
กรุ งเทพมหานคร มีถนนเส้นหลักที่เชื่อมกับกรุ งเทพมหาครคือ ถนนเพชรเกษม ที่สาคัญเป็ นตาบลที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่มาก ส่ งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรมากตามไปด้วย ซึ่ ง
ประชากรส่ วนใหญ่จะทางานในโรงงาน หรื อ ประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาในบริ เวณใกล้เคียงเป็ น
หลัก และปัจจุบนั ในบริ เวณตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีผปู ้ ระกอบการ
ห้องเช่าที่เข้ามาใหม่อยู่หลายเจ้า ทาให้การแข่งขันในธุ รกิจประเภทนี้ สูง เพื่อเป็ นการรองรับความ
ต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัยที่เข้ามาทางานและศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้ จานวนประชากรที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก็มี
แนวโน้มประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ดังแสดงใน

ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนประชากรที่ต.อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 ถึง 2560

ปี (พ.ศ.)
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนประชากร (คน)
52,457
52,715
53,253
53,703
53,918

ที่มา : สถิติประชากรและบ้ าน , 2562

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ในช่ วงปี พ.ศ. 2556-2561 ประชากรในตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่องมาจากเป็ นเขตมีค่าครองชีพที่
ต่า ใกล้โรงงาน ซึ่ งเป็ นแหล่งเศรษฐกิจ และมีพ้ืนที่ติดกับกรุ งเทพมหานคร ตลอดจน การคมนาคม
ในปั จจุบนั สะดวก จึงมีแนวโน้มที่ประชากรจะขยายตัวเข้ามาอยูอ่ าศัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยถือ
เป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่สาคัญต่อการดารงชีพ ธุ รกิจห้องเช่า เป็ นธุ รกิจที่ ใช้พ้ืนที่ ปลูกสร้ างน้อย แต่
สามารถรองรับผูอ้ ยูอ่ าศัยได้ในจานวนมาก จึงเข้ามามีบทบาทและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น หากนับถอยหลังไป 10 ปี ก่อนหน้านี้ ผูใ้ ดที่มีพ้ืนที่ว่างมี
ทาเลโดยรอบเป็ นแหล่งชุมชน ใกล้มหาวิทยาลัย ย่านการค้า แหล่งอุตสาหกรรม ซึ่ง ความต้องการมี
รายได้ดี และมัน่ คงสม่าเสมอ ช่องทางหนึ่ งที่เป็ นที่นิยม ก็คือการจัดสรรพื้นที่ หรื อสร้างตึกแถวเป็ น
หอพักให้เช่าสาหรับคนทางานและนักศึกษาในสถานที่ใกล้เคียง แม้ว่าการทาธุ รกิจดังกล่าวจะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนข้ากว่าธุรกิจอื่น ๆ ก็ตาม แต่ทว่าในช่วงที่ผ่านมามีกระแสความซบเซาของ
ธุรกิจอพาร์ ตเมนต์ให้เช่าเกิดขึ้นในกลุ่มธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ค่อนข้างมาก มีประกาศการขายอาคาร
หอพักหลายพื้นที่ย่านธุ รกิจ เนื่ องจากมีคู่แข่งเกิดขึ้นใหม่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทนี้ เข้ามา
มาก ทาให้ผูอ้ ยู่อาศัยเริ่ มมีทางเลือก และมุมมองที่คานึ งถึงความสะดวกสบาย ความสวยงามน่าอยู่
และสิ่ งอานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยมากขึ้น แน่นอนว่าผูป้ ระกอบการแต่ละรายก็จะมีส่ิ งจูงใจ
สร้างจุดเด่นของตนให้ผสู ้ นใจเข้ามาเช่าแตกต่างกัน
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ผทู ้ ี่กาลัง
จะลงทุน หรื อเจ้าของ กิจการ ที่ตอ้ งการปรับปรุ งพัฒนาธุ รกิจของตน ได้ทราบว่าปัจจัยใดส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผูป้ ระกอบการ

สามารถนาข้อมู ล ไป ประกอบการตัดสิ นใจ และก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ส่ งผลให้ธุ ร กิ จ
ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดรายได้สูงสุ ด
คาถามการวิจัย
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูพ้ ัก ในห้อ งเช่ า ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ปั จ จั ย ท า ง ก า ร ต ล า ด ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ช่ า ห้ อ ง พั ก ที่ ต า บ ล อ้ อ ม น้ อ ย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. การตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด สมุ ท รสาคร
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูพ้ กั ในห้องเช่าที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้ อ ย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3.เพื่ อ ศึ ก ษาการตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้ อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ า ห้องพัก ที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น และตัวแปร
ตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้
ปัจจัยทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
หรื อทาเลที่ต้ งั
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. บุคลากร
6. กระบวนการ
7. ลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม

H1
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H2

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
2. ปั จ จัย ทางการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผูท้ ี่เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผูท้ ี่เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 400 ราย
2.ขอบเขตของเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปั จจัย ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
และรายได้
2.2 ตัวแปรร่ วม ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ยหรื อท าเลที่ ต้ ัง การส่ ง เสริ มการตลาด บุ ค ลากร กระบวนการ และ
ลักษณะทางกายภาพ
2.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3.ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาการเก็บกล่มตัวอย่างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2562
4.ขอบเขตด้านอื่นๆ
ขอบเขตด้านงบประมาณการวิจยั 5,000 บาท

นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ห้ องพักอาศัยในงานวิจัยนี้ หมายถึง ห้องพักประเภทอพาร์ตเมนต์ให้เช่า
เช่ า หมายถึง การทาสัญญาที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของให้ผเู ้ ช่าได้ใช้สินทรัพย์ของตน
ผู้เช่ า หมายถึง ผูท้ ี่พกั อาศัย และทาสัญญาเช่าห้องพัก โดยระบุวา่ จะทาตามกฎระเบียบของ
ผูใ้ ห้เช่า
ผู้ให้ เช่ า หมายถึง ผูท้ ี่ให้เช่าที่พกั อาศัย และทาสัญญาเช่าห้องพัก
การตัดสินใจเช่ า หมายถึง หมายถึงการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกแนวทางการ
เช่าห้องพักตั้งแต่ 2 แนวทางขึ้นไป การตัดสิ นใจเช่าห้องพักประกอบด้วยกระบวนการของผูซ้ ้ื อ 5
ขั้นตอน ได้แก่ การรั บรู ้ ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจเช่า และ
พฤติกรรมหลังการเช่า
กระบวนการตัดสิ นใจเช่ า หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลอันที่จะ
ประเมินผลและให้ได้มาซึ่งการเลือกเช่าห้องพัก และพฤติกรรมการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นอาจเป็ นไปตาม
กระบวนการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก หรื อเป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ความรู ้สึกทางอารมณ์ของบุคคล
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักในที่น้ ี ประกอบไปด้วยข้อคานึ งต่าง ๆ ในการเลือกเช่าวัตถุประสงค์หลักใน
การตัดสิ นใจเช่า แหล่งข้อมูลข่าวสารการเปรี ยบเทียบกับห้องพัก และระยะเวลาในการตัดสิ นใจเช่า
ปัจจัย หมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวจูงใจก่อให้เกิดการผลักดันช่วยในการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพัก
ได้แก่ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และบริ การต่างๆ ด้านราคาค่าเช่าด้านทาเลที่ต้ งั และด้านอื่ น ๆ
เป็ นต้น
การตั ด สิ น ใจ หมายถึ ง การเลื อ กทางปฏิ บัติ ที่ เ ห็ น ว่า ดี ที่ สุ ด และปฏิ บัติ เ พื่ อ ให้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการดังนั้นก่ อนที่ จะมี การตัดสิ นใจจึ งควรมี การชั่งใจไตร่ ตรองวิ นิจฉัย ค้นหา
วิธีการและทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุด
สิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึง สิ่ งที่ทางห้องพักมีอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่าง ๆ มีไว้ให้บริ การ
แก่ ผูเ้ ช่ า พัก ได้แก่ เตี ย งนอน ตู ้เสื้ อผ้า โต๊ ะ เครื่ องแป้ ง โต๊ ะ เขีย นหนังสื อ ตู้เย็น เครื่ องท าน้ า ร้ อ น
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น
ที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันเป็ นส่วนใหญ่
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้ ช่าห้องพักในในตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การให้ บริการ หมายถึง องค์ประกอบหลายอย่างที่รวมกันแล้วสามารถสนองความต้องการ
ของผูเ้ ช่าให้เกิดความพอใจบางประการจากการได้รับบริ การของห้องพัก
ราคา หมายถึง เครื่ องกาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและบริ การต่างๆ ของห้องพัก
ช่ องทางการจัดจาหน่ ายหรื อทาเลที่ต้งั หมายถึง ช่องทางหรื อสถานที่ของห้องพัก
การส่ งเสริมทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่จะให้ขอ้ มูลชักชวนเร่ งเร้าจูงใจให้ ผเู ้ ช่า
ตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
บุคลากร หมายถึง พนักงานรวมถึงเจ้าของห้องพัก
การบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้า นการ
บริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูเ้ ช่าเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิด
ความประทับใจ
ลัก ษณะทางกายภาพ หมายถึ ง เป็ นการสร้ างและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพให้กับ ผู ้
เช่า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ผเู ้ ช่าควรได้รับ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูพ้ กั ในห้อ งเช่ าที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน
จัง หวัดสมุ ท รสาคร เพื่ อผูป้ ระกอบการนาไปเป็ นข้อมู ลพื้ นฐานในการก าหนดกลยุทธ์การเลือก
กลุ่มเป้าหมายของตน
2. ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสิ นใจ และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดรายได้สูงสุ ด
3. ทราบถึ ง การตั ด สิ นใจเลื อ กเช่ า ห้ อ งพัก ที่ ต าบลอ้ อ มน้ อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน
จัง หวัดสมุ ท รสาคร เพื่ อสนับ สนุ นข้อมู ล ให้แก่ ผูท้ ี่ ก าลัง จะลงทุ น หรื อเจ้า ของกิ จการที่ ต้องการ
ปรับปรุ งพัฒนาธุรกิจของตน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่
ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่า
ส่วนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ส่วนที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ส่วนที่ 7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Philip Kotler and Gary Amstrong ได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยอาศัย
S-R Theory ในรู ปของแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (A Model of Consumer Behavior) ดังแสดง
ไว้ในภาพ

สิ่งกระตุ้นภายนอก
(Stimuli)

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
(Buyer's Black Box)

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด

ลักษณะของผู้ซื้อ

ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

สิ่งกระตุ้นอื่นๆ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ความต้องการที่ได้รับการกระตุน้
การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้อ
ความรู ้สึกหลังการซื้อ

การตอบสนองของผู้ซื้อ
(Buyer's Respones)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตรายี่ห้อ
การเลือกผูข้ าย
การเลือกเวลาในการซื้อ
การเลือกปริ มาณการซื้อ

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ( A Model of Consumer Behavior )
ปรับปรุ งจาก : อรชร มณี สงฆ์ (2562)

แบบจาลองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะแสดงให้เห็ นถึ งเหตุ จูงใจที่ ท าให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ โดยมี จุดเริ่ มต้นจากการเกิ ดสิ่ งกระตุน้ (Stimulis) ที่ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของ
ผู ้บ ริ โ ภค(Buyer’s Black Box) ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นกล่ อ งด าที่ ผู ้ผ ลิ ต หรื อ นัก การตลาดไม่ ส ามารถ
คาดคะเนได้เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ต่อสิ่ งกระตุน้ และเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิดการซื้อหรื อการอบ
สนอง(Response)ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.สิ่ งกระตุน้ ภายนอกของผูซ้ ้ือ (Stimuli) สิ่ งที่กระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจเกิดจาก
แรงกระตุน้ ภายในร่ างกายของผูบ้ ริ โภคเอง เช่น ความหิว ความกระหาย หรื ออาจเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่อยู่
ภายนอกซึ่ ง ได้แ ก่ สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด และสิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ ส่ ว นมากนัก การตลาดจะให้
ความสาคัญกับสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยพยายามจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอก โดยเฉพาะสิ่ งกระตุน้ ทางการ
ตลาดให้สามารถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าขึ้น

1.1 สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimuli)
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึน เป็ น
สิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย สิ่ งกระตุน้
ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตา สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา เช่น การ
กาหนดเงื่อนไขการชาระเงินหรื อการเสนอส่วนลดที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สิ่ งกระตุน้ ด้านการจัดช่องทาง
การจัดจาหน่าย เช่น มีการจัดผลิตภัณฑ์ให้มีจาหน่ายอย่างทัว่ ถึง และสิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณาที่สม่าเสมอ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้หากนักการตลาด
สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสามารถจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้วย่อมจะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถจะกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความ
ต้องการได้ ซึ่งจะนาไปสู่ พฤติกรรมการซื้อในที่สุด
1.2. สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ (Other Stimuli)
สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่อยูภ่ ายนอกองค์การและนักการตลาดไม่สามารถควบคุม
ได้สิ่งกระตุน้ เหล่านี้ได้แก่ สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ ริ โภคจะมีผล
ต่อความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี เช่นเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย
และรวดเร็ ว ทาให้ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการใช้โ ทรศัพ ท์มื อถื อกันมากขึ้ น สิ่ ง กระตุ ้นทางกฎหมายและ
การเมือง เช่นกฎหมายเพิ่มหรื อลดภาษีสินค้าชนิดใดชนิ ดหนึ่งจะมีผลต่อความต้องการในสิ นค้าชนิ ด
นั้น และสิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรมเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ จะเป็ นตัวกระตุน้
ให้เกิดความต้องการสิ นค้าบางอย่างในเทศกาลนั้น ๆ เป็ นต้น
2. ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Black Box)
กล่องดาหรื อความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ เป็ นส่ วนที่ ได้รับอิ ทธิ พลมาจากลักษณะของผูซ้ ้ื อ
(Buyer Characteristic) ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจาก ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วน
บุคคล และปั จจัยทางจิตวิทยา (ซึ่ งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป) และยังได้รับอิทธิ พลมาจาก
กระบวนการตัด สิ น ใจของผู ้ซ้ื อ (Buyer Decision Process) ที่ ป ระกอบได้ด้ว ยขั้น ตอนต่ า ง ๆ 5
ขั้น ตอน ได้แ ก่ การรั บ รู ้ ปั ญ หา การค้น หาข้อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก การตัด สิ น ใจซื้ อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ(รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ)
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Responses)
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจใน
เรื่ องต่าง ๆ ดังนี้ การเลื อกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น เลือก
ข้าวต้มกุง้ เป็ นอาหารเช้า หรื อเลือกนมสดเป็ นอาหารเช้า การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) เช่น

หากต้องการดื่มนมเป็ นอาหารเช้าแล้วจะดื่มนมสดตราอะไร การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice) การ
เลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) การเลือกปริ มาณในการซื้อ (Purchase Amount) เป็ นต้น
Schiffman and Kanuk (1987) ได้ใ ห้ค วามหมายของพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคไว้ว่า เป็ น
พฤติ ก รรมที่ ผู บ้ ริ โ ภคแสดงออกไม่ ว่า จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมิ น ผล หรื อ การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้เป็ นการศึ กษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน
และบ่อยแค่ไหน
Engel Kollat and Blackwell (1968) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง
การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึงสิ นค้า
และบริ ก ารทั้ง นี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจซึ่ งมี ม าอยู่ ก่ อ นแล้ว และซึ่ งมี ส่ ว นในการ
กาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
Kotler, Philip(1999)ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค (Consumer
behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาการใช้สินค้า
และบริ การ รวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้าด้วย
กัล ป์ ยกร วรกุ ล ลั ฎ ฐานี ย์ และพรทิ พ ย์ สั ม ปั ต ตะวนิ ช (2553) ได้อ ธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคมี 3 รู ปแบบดังนี้
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่ อสาร
เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทาให้มีผลกระทบต่อปัจจัยความคิด ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค และพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค จะได้รับ ผลกระทบมาจากปั จจัยภายใน และภายนอก จึ งท าให้พ ฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคไม่
เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู ้สึกและการ
กระทากับสิ่ งแวดล้อมภายนอก ความเข้าใจพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจึ งต้องศึ กษาทั้งปั จจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การอะไร อย่างไร และทาไม
3. พฤติกรรมบริ โภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณี น้ ี คือการแลกเปลี่ยนระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง

สุ ปั ญ ญา ไชยชาญ (2551) ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกัน พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคไว้ว่ า การ
แสดงออกในการซื้อของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการซื้ อแบบเป็ นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องซื้ อถี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะทัว่ ไป มีราคาต่อหน่วยต่า และวางจาหน่ายทัว่ ไป
ผูซ้ ้ือจะตัดสิ นใจซื้อโดยไม่ยงุ่ ยาก
2. พฤติกรรมการซื้ อแล้วลดความกังวลใจ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ดี และรู ้ว่ามีความ
แตกต่างระหว่างตรายี่หอ้ น้อยมาก แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั คงตัดสิ นใจได้ยากในการซื้อ เพราะเป็ นประเภท
ที่มีราคาและความเสี่ ยงสู ง มีการซื้อเป็ นครั้งคราว
3. พฤติกรรมการซื้ อแบบซับซ้อน (Complex buying behavior) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภคมี
ความคุน้ เคย มีราคาสู ง มีความเสี่ ยงสู ง แต่มีความถี่ในการซื้ อต่ามาก บางครั้งมีการซื้ อเพียงครั้งเดียว
ตลอดอายุของผูบ้ ริ โภค ก่อนการลงมือซื้อ ผูบ้ ริ โภคต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจานวน
มากเกี่ ย วกับ ประเภทและตราผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อให้ท ราบถึ ง คุ ณลัก ษณะของ ผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ เช่ น
บริ โภคที่จะลงมือซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ เป็ นต้น
4. พฤติกรรมการซื้ อแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มเมื่อจะซื้ อผลิตภัณฑ์ที่
มีความยุง่ ยากน้อย ก็ยงั ถือว่าตราผลิตภัณฑ์มีความสาคัญอยู่ ไม่อยากซื้อตราเดิม พฤติกรรมการซื้ อจึง
มีการเปลี่ยนเป็ นตราใหม่เสมอ ๆ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ “การแสดงอาการที่
เป็ นกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ การใช้ การประเมินผลสิ นค้าหรื อบริ การ จากการได้มา
ตามความต้องการและคาดหวังของผูบ้ ริ โภค” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทของผูบ้ ริ โภค สามารถจาแนกได้ 4 กลุ่มดังนี้
1. ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นบุคคลและองค์กร
1.1 ผู บ้ ริ โ ภคที่ เ ป็ นบุ ค คลมัก จะซื้ อ สิ น ค้า ไปใช้ ใ นครั ว เรื อ น เช่ น ซื้ อ แป้ ง สบู่ ยาสี ฟั น
ผงซักฟอก โดยไม่ได้นาไปผลิตหรื อขายต่อ
1.2 องค์กรในที่น้ ี คือ นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งโดยมีวตั ถุประสงค์มุ่งแสวงหากาไรหรื อไม่แสวงหา
กาไร จัดซื้อสิ นค้าหรื อบริ การไว้ใช้ในกิจการของตนเอง
2. ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นบุคคลที่แท้จริ ง ผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพและผูบ้ ริ โภคที่ไม่แท้จริ ง
2.1 ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นบุ ค คลที่ แท้จริ ง หมายถึ ง บุ ค คลที่ ซ้ื อสิ นค้า หรื อบริ ก ารจากร้ านค้าใด
ร้านค้าหนึ่งเป็ นประจา

2.2 ผูบ้ ริ โภคมี ศกั ยภาพในการซื้ อ หมายถึ ง บุคคลที่ พร้ อมจะซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การแต่ ย งั
ได้รับการจูงใจหรื อข้อมูลในสิ นค้าหรื อบริ การยังไม่เพียงพอ
2.3 ผูบ้ ริ โภคไม่ แท้จริ ง หมายถึ ง บุคคลที่ ไม่มีความต้องการในสิ นค้า หรื อบริ การ ทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคต
3. ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นอุตสาหกรรมและเป็ นครัวเรื อน
3.1 ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นอุตสาหกรรม หมายถึง ธุ รกิจที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การไปขายต่อหรื อผลิต
ต่ออีกทอดหนึ่ ง เช่นพ่อค้าส่ ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจัดจาหน่ ายหรื อเป็ นหน่ วยงานรั ฐบาล
ธุ รกิจที่ผลิตต่อประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม ซื้ อวัตถุดิบนาไปผลิต
เป็ นสิ นค้าสาเร็จรู ปต่อไป
3.2 ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นครัวเรื อน หมายถึง บุคคลที่มีอานาจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การไว้ให้สมาชิกใน
ครอบครัวใช้
2.4 ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูค้ าดหวังในที่น้ ี คือบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่นักการตลาดต้องการจะเข้าถึงทั้งนี้
เพราะมีปัจจัยหลายประการที่สอดคล้องกับสิ นค้าของเขา
ลักษณะการประเมินการซื้อ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรของผูบ้ ริ โภค
1.ลักษณะการประเมินการซื้อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคที่นกั การตลาดต้องประเมินในที่น้ ีคือ พฤติกรรม
ในการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ 5 ข้อดังนี้
1.1 ผูบ้ ริ โภคจะซื้อหรื อไม่ซ้ื อ ก่อนทาการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ นักธุรกิจต้อง
สารวจตลาดก่อนว่าผูบ้ ริ โภคต้องการมากน้อยเพียงใดก่อนผลิต การจัดจาหน่ ายต้องสร้าง
แรงกระตุน้ ในการซื้อ ทั้งนี้อาจใช้การโฆษณาถึงเหตุผลของความจาเป็ นต้องใช้ คุณภาพและ
ราคาเหมาะสมมากน้อยเพียงใด สิ นค้าที่เสนอควรเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่เฉพาะตัว จะช่วย
กระตุน้ ได้
1.2 ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าหรื อบริ การอะไร จะต้องศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
ทราบถึงปั ญหาความต้องการให้ชัด เจนว่าคืออะไร พร้อมกับผลิตหรื อสรรหาสิ นค้าหรื อ
บริ การมาเสนอขายให้ เพื่อใช้แก้ไขปั ญหาหรื อตอบสนองความต้องการนั้นๆ จะต้องสร้าง
ความพึงพอใจและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับให้มากที่สุด
1.3 ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจากที่ไหน ต้องทราบพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
มีพฤติกรรมการเลือกหาซื้ อสิ นค้าอย่างไร โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะหาซื้ อสิ นค้า Convenience
Goods ในบริ เวณใกล้ที่พกั อาศัย สิ นค้า Shopping Goods ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบในคุณภาพ
ราคา ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ ควรตั้งร้านค้าอยู่ใกล้ ๆ กันเป็ นกลุ่ม ส่ วนสิ นค้า Special Goods และ

ควรเน้นที่ความหายากหรื อมีลกั ษณะที่พิเศษไปจากสิ นค้าอื่นๆ โดยทัว่ ๆ ไป จนผูบ้ ริ โภค
ยอมเสี ยเวลาแสวงหาสถานที่ซ้ือ
1.4 ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเมื่อไร สิ่ งที่นกั การตลาดจะต้องตัดสิ นใจให้ได้ว่า สิ นค้า
ที่ขายอยูผ่ บู ้ ริ โภคซื้อและใช้เมื่อไร ทั้งนี้อาจเป็ นเทศกาล ฤดูกาล และตามโอกาสซื้อ
1.5 ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีใด การซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมักขึ้นอยูก่ บั สภาพ
เศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย ความใหม่สดในสิ นค้า
2.การแลกเปลี่ยนทรัพยากรของผูบ้ ริ โภค การแลกเปลี่ยนเกิดจากนักธุรกิจต้องการจะขายสิ นค้าหรื อ
บริ การของตน ส่ วนผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งการสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อมาใช้แก้ปัญหาหรื อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง การแลกเปลี่ยนของผูบ้ ริ โภคไม่ใช่ใช้เงินเพียงแต่อย่างเดียว แต่จะใช้เวลา
ความรู ้ความเข้าใจดังต่อไปนี้
2.1 เงินที่นามาใช้จ่าย เพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคนี้ รวมถึงรายได้ ทรัพย์สมบัติ
เครดิต ความมัน่ ใจในรายได้ของผูบ้ ริ โภคด้วย ดังต่อไปนี้
2.1.1 ความมัน่ ใจในรายได้ของผูบ้ ริ โภคเกิดจากความคาดหมายในรายได้อนั มาจาก
ความมัน่ คงในอาชีพ
2.1.2 รายได้เป็ นตัวก าหนดอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ถ้า มี รายได้ม ากต้องการสิ่ ง
อานวยความสะดวกมากขึ้น และถ้ามีรายได้น้อยจะต้องการเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีวิตเท่านั้น
2.1.3 ทรัพย์สมบัติเกิดจากทรัพย์สิน หักด้วยหนี้ สินทั้งหมด ส่ วนที่เหลือเป็ นทรัพย์
สมบัติ สามารถนาไปใช้จ่ายในการหาดอกเบี้ย หรื อใช้จ่ายไปกับเครื่ องตกแต่งบ้าน
เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ การบันเทิ ง การท่องเที่ ยว การใช้จ่ายประเภทนี้ จะมี
มากกว่าบุคคลที่มีฐานะต่ากว่า
2.1.4 เครดิ ต เป็ นหลัก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ที่ ใ ช้ท างการเงิ น ประกอบด้ว ยการที่ มี
ชื่ อเสี ยง มีเกียรติยศ มีบารมี มีตาแหน่ งที่สูง สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ สามารถนามาใช้ใน
การซื้อหาสิ นค้า หรื อบริ การได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
2.2 เวลา มีความสาคัญต่อการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น บุคคลต้องใช้เวลาไปกับ
การทางาน การนอน การพักผ่อน เรี ยกว่า การดาเนินชีวิตของมนุษย์ Life Style ปัจจุบนั ค่า
ครองชี พสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคต้องทางานมากขึ้น เวลาพักผ่อนจึงน้อยลง นักธุ รกิจจึงหาโอกาส
ขายสิ นค้าหรื อบริ การในช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยการปรับกลยุทธ์การให้ข่าวสาร หรื อการโฆษณา

ให้เป็ นเสมือนการให้ความบันเทิงแก่ผบู ้ ริ โภคไปในตัวด้วย สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องใช้เวลาใน
การซื้อประกอบด้วย
2.2.1 ใช้เวลามากหรื อใช้ตลอดเวลากับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ส่ วนใหญ่
เป็ นการซื้ อบริ การเพื่อการพักผ่อนมากกว่า เช่น ดูหนัง ฟั งเพลง เล่นกีฬา ท่องเที่ยว
ฯลฯ มักเป็ นไปตามความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคล
2.2.2 ใช้เวลาน้อยกับการซื้อสิ นค้า เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อนของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ด้วย
การซื้อสิ นค้าจากพนักงานขายที่ขายตามบ้าน ขายทางอินเตอร์เน็ต ขายทางจดหมาย
ขาย หรื อซื้อสิ นค้าที่อยูใ่ กล้บา้ น
2.3 ความรู ้ความเข้าใจมักเกี่ยวข้องกับข่าวสารของผูบ้ ริ โภคที่เก็บไว้ในความทรงจา หรื อ
ความเข้าใจที่บรรจุไว้ในความทรงจา ความรู ้จึงประกอบด้วยข้อเท็จจริ งกับความเข้าใจที่จะ
นาข้อเท็จจริ งไปใช้ ข้อเท็จจริ งเกิดจากความเชื่ อของบุคคลในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เชื่ อว่า คนที่มี
การศึ กษาสู งต้องเป็ นคนดี จากความเชื่ อนี้ นักการตลาด นาไปใช้กับผูบ้ ริ โภคด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
2.3.1 การวิ เ คราะห์ ภ าพพจน์ ข องสิ น ค้า หรื อ บริ การ ความเชื่ อ (Beliefs) ของ
ผู ้บ ริ โ ภคเป็ นตัว ก าหนดภาพพจน์ ข องกิ จ การและสิ น ค้า นัก การตลาดจะวาง
ตาแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การ มักทาการตรวจสอบความเชื่อของผูบ้ ริ โภค เป็ นไปตาม
การวางตาแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การของกิจการหรื อไม่ การตรวจสอบมักตรวจสอบ
ความรู ้ในด้านคุณสมบัติทางวัตถุ ของผูบ้ ริ โภค การตรวจสอบและให้ผบู ้ ริ โภคเป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถามในคุณสมบัติที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ ทั้งนี้ อาจเป็ นการตรวจสอบการ
ให้บริ การหรื อเกี่ยวกับตัวสิ นค้าก็ได้
2.3.2 วิเคราะห์ความรู ้ตวั ของผูบ้ ริ โภค โดยการสอบถามถึงการให้ผูบ้ ริ โภคหวน
ระลึกถึงสิ นค้าหรื อตรายี่ห้อใดยี่ห้ อหนึ่ง ที่ผบู ้ ริ โภคจาได้ เช่น ขอให้ท่านช่วยระบุ
ตรายีห่ อ้ สิ นค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันของท่านมีอะไรบ้าง
2.3.3 วิเคราะห์การนึ กเห็นภาพสิ นค้าผิดของผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาข้อบกพร่ อง
ของกิ จ การในการให้ ข่ า วสารข้อ มู ล จนท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามรู ้ ที่ ผิ ด ไปจาก
ข้อเท็จจริ ง โดยหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.3.4 การวิเคราะห์ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและราคาของผูบ้ ริ โภคดังที่กล่าวมาแล้ว
ว่าความรู ้ความเชื่อกับภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อบริ การ มีความสัมพันธ์กนั ซึ่งมีผล
ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ความรู ้ ที่ นัก การตลาดควรตรวจสอบคือ ค าศัพ ท์ที่ เกี่ ย วกับ

สิ น ค้า ตราสิ น ค้า ลัก ษณะจ าพวก ขนาด และราคาของสิ น ค้า โดยเฉพาะการ
ตัดสิ นใจที่ จะใช้ราคาแบบใดนั้น จะมี ผลต่อเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้ เรื่ องราคาของ
สิ นค้าในตรานั้นๆ เป็ นอย่างดี การเปลี่ยนแปลงราคาของนักการตลาดจึงจะเกิดผล
2.3.5 วิเคราะห์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะต้อง
ทราบว่าผูบ้ ริ โภคของตนซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ไหนและซื้ อเมื่อใด ทั้งนี้ กิจการจะ
ได้วางแผนในการหาทาเลที่ต้ งั จาหน่ายสิ นค้าได้ หรื อสามารถกาหนดการส่ งเสริ ม
การตลาดได้ ในช่วงที่มีการซื้อกันมาก ๆ เช่นในช่วงเทศกาล หรื อฤดูกาล
2.3.6 วิเคราะห์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับการใช้สินค้าหรื อบริ ก ารของผูบ้ ริ โภค ความรู ้ ที่
นักการตลาดควรทราบ คือใช้สินค้าอย่างไร มีอุปกรณ์เสริ มอะไรบ้าง ที่จะทาให้
สิ นค้าทางานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การมีความรู ้น้ ี มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งมีลกั ษณะ
ดังนี้
2.3.6.1 ผู บ้ ริ โ ภคจะไม่ เ ห็ น ความส าคัญ หรื อ ไม่ ตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่ มี
ความรู ้ไม่เพียงพอหรื อขาดข่าวสารที่สาคัญ
2.3.6.1 ผู บ้ ริ โ ภคจะไม่ ซ้ื อ สิ น ค้า ที่ มี ข่ า วสารไม่ ค รบถ้วนบริ บู ร ณ์ ทั้ง นี้
เพราะการตัดสิ นใจซื้อใน 2 ข้อ ดังกล่าว จะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นนัน่ เอง
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวพันกับศาสตร์อื่นๆ ดังนี้
3.1 จิตวิทยา เป็ นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
สิ่ งต่างๆ เหล่านี้นกั การตลาดนามาใช้สร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในสิ นค้าหรื อบริ การของ
ตนเองในอนาคต
3.2 เศรษฐศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่าย การประเมินทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้อเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
3.3 มานุษยวิทยา เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเป็ นสังคม มีการเลียนแบบ มี
ค่านิ ยม มีวฒั นธรรมสื บทอดจากบุคคลหนึ่ งไปสู่ บุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภค
3.4 สังคมวิทยา เป็ นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของครอบครัว อิทธิพลของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ชั้นทางสังคม
3.5 จิตวิทยาสังคม เป็ นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในกลุ่มเป็ นอย่างไร
ได้รับอิทธิพลจากใคร เช่น ผูน้ าทางความคิด ผูท้ ี่ได้รับการยกย่องนับถือ

ลักษณะของการเกิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.ลักษณะของการเกิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีลกั ษณะดังนี้
1.1 เกิดจากการจูงใจ การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มักมีจุดมุ่งหมายคือ ตอบ สนอง
ความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง เช่น แรงจูงใจเกิดจากความสะดวกสบาย
ในการเดินทางไปทางานด้วยการซื้ อรถยนต์นงั่ จะแสดงพฤติกรรมด้วยการขยันทางานเก็บ
เงิ น หรื อ สรรหาแหล่ ง เงิ น ผ่ อ นมาซื้ อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ส่ิ ง ของที่ ต้อ งการ ลัก ษณะการแสดง
พฤติกรรมอาจมีลกั ษณะที่แตกต่างกันดังนี้
1.1.1 ทาหน้าที่ให้เสร็ จ เช่น ต้องการซื้ อช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เมื่ อเพื่ อน
สาเร็ จการศึกษา หรื อซื้ อสิ่ งของบารุ งสุ ขภาพให้คนไข้ เพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็ นห่ วง
เป็ นใยเมื่อไปเยีย่ ม
1.1.2 มีจุดมุ่งหมายมากกว่าหนึ่ ง เช่น ต้องการซื้ อรถยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถ
ปรับเป็ นห้องสานักงานและใช้บรรทุกสิ่ งของได้ หรื อต้องการเครื่ องปั่ นอาหารที่
สามารถใช้ได้ในหลายๆ ลักษณะ
1.1.3 มีจุดมุ่งหมายสลับซับซ้อน เช่น นักศึกษาต้องการขอเงินผูป้ กครองไปเที่ยว
ด้วยการช่วยผูป้ กครองทางานบ้านแทน เพื่อให้ผปู ้ กครองเห็นใจและยินดีจ่ายเงินให้
หรื อ ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยยอมจ่าย เงินค่าคุม้ ครอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การทามาหากิน
1.2 เกิดจากบทบาทของผูบ้ ริ โภคในหลาย ๆ ลักษณะดังนี้
1.2.1 เป็ นผูซ้ ้ือ ในที่น้ ีอาจซื้อจากคาสั่งจากคนอื่น หรื อซื้อเพื่อใช้เอง หรื อซื้อเพื่อใช้
เป็ นของขวัญให้แก่คนรัก
1.2.2 เป็ นผูใ้ ช้ ในที่น้ ี คือมีบุคคลอื่นซื้ อมาให้ เช่น พ่อ-แม่ ซื้ อของมาให้ลูกใช้ ซึ่ ง
ผูใ้ ช้อาจไม่มีอานาจซื้อก็ได้
1.2.3 ผู ร้ ิ เ ริ่ ม คื อ ผูส้ ร้ า งแนวคิ ด ในสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ต ลาดยอมรั บ โดยให้
คาแนะนาหรื อทาให้เกิดความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
1.2.4 ผูน้ าหรื อผูม้ ีอิทธิ พลในการชักจูงใจให้มีการตัดสิ นใจซื้อ คือ ผูม้ ีอานาจหรื อมี
อิทธิ พลจูงใจให้ผอู ้ ื่นได้ปฏิบตั ิในการซื้ อตามผูน้ า โดยการแนะนาหรื อใช้ขอ้ ความ
ข่าวสาร หรื อสร้างแรงกระตุน้ ชักจูงให้ผูต้ ามกลุ่มมีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
1.2.5 ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อในระบบครอบครัว ผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ใช้ใน
บ้านมักเป็ นแม่บา้ น ไม่ว่าจะเป็ นของใช้ในครัว ของใช้สาหรับเด็กเล็กหรื อแม้แต่
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายของพ่อบ้านด้วยก็มี แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าใหญ่ๆ ราคาแพง

1.3 เกิดจากกิจกรรมหลายอย่างจากการซื้อดังนี้
1.3.1 เกิดความสนใจจากการดูภาพยนตร์โฆษณา หรื อการจัดแสดงสิ นค้า หรื อเพื่อนแนะนา
ให้ซ้ือและใช้
1.3.2 สรรหาข้อมูลจากการเยี่ยมร้านค้าด้วยการพูดคุย หรื อถกปั ญหากับพนักงานขายใน
ร้านค้า หรื อพูดคุยในครอบครัว หรื อถกปัญหากับเพื่อนๆ
1.3.3 ประเมินทางเลือกโดยตอบปั ญหาในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ซื้ อสิ นค้าอะไร ที่ไหน เมื่อใด
วิธีใด ใช้ตราอะไร สิ นค้าชนิดไหน จากผูข้ ายรายใด และต้องจ่ายเงินอย่างไร
1.3.4 ตัดสิ นใจซื้ อด้วยการตกลงในรายละเอี ยดต่าง ๆ เช่ น การชาระเงิ น สถานที่ ส่งมอบ
สิ นค้าหรื อบริ การ
1.3.5 ปฏิบตั ิหลังการซื้ อ ทดลองใช้สินค้า จัดการเกี่ยวกับที่เก็บรักษาสิ นค้า การบารุ งรักษา
จัดการเตรี ยมซื้อในครั้งต่อๆ ไป การจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากการใช้สินค้า
1.4 เกิดจากปัจจัยที่ช่วยในการตัดสิ นใจซื้อให้ง่ายขึ้น ดังนี้
1.4.5 เลือกสิ นค้าหรื อบริ การที่น่าพอใจมากกว่าเลือกสิ่ งที่ดีที่สุด
1.4.6 เชื่อในคาแนะนาในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจากศูนย์อิทธิพล
1.4.5 เชื่อถือในตรายีห่ อ้ หรื อซื่อสัตย์ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
1.5 เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ลักษณะ
เช่น บุคลิกภาพ วิถีการดาเนิ นชี วิต สถานภาพ เพศ อายุ ฯลฯ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะมีผลต่อการแสดง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคแตกต่ า งกัน ด้ว ย เช่ น บุ ค คลที่ มี ค วามทะเยอทะยานจะใฝ่ หาความ
สะดวกสบาย ที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนมากกว่าบุคคลอื่นๆ
1.6 เกิ ด จากการลงทุ น การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภคมี ล ัก ษณะคล้า ย ๆ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ คื อ มี
วัตถุประสงค์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุน ดังนี้
1.6.1 ลักษณะการลงทุนจากการซื้อประกอบด้วย
1.6.1.1 ต้องใช้เวลาในการเสาะแสวงหาสิ นค้าที่ตอ้ งการ
1.6.1.2 ต้องใช้แรงกายในการเดินทาง
1.6.1.3 ต้องการให้สังคมรับรู ้วา่ ซื้ อสิ นค้าจากร้านที่มีระดับ เช่น ซื้อสิ นค้าในร้านค้า
ที่มีชื่อเสี ยงมากกว่าร้านหาบเร่ แผงลอย ราคาแพงกว่าทั้งๆ ที่สินค้าเหมือนกัน
1.6.1.4 ต้องใช้จิตใจ เช่ น ความอดทนในการเดิ นทาง ความอดทนในการเสาะ
แสวงหา ความอดกลั้นในการรอคอยสิ นค้า

1.6.2 มีวตั ถุประสงค์มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี้
1.6.2.1 ความพึงพอใจที่ได้รับสู งสุ ดจากการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
1.6.2.2 ความคุม้ ค่า คุม้ ราคาจากการตัดสิ นใจซื้อ
1.6.2.3 ความสะดวกสบายหลังจากใช้สินค้า หรื อพึงพอใจมากกว่าที่คาดหวัง
1.6.2.4 ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม จากการเลือกซื้อสิ นค้าให้หา้ งที่มีความหรู หรา
และมี ร ะดับ การลงทุ น ในภาคธุ ร กิ จ อาจมี ก ารขาดทุ น ได้ คื อ ลงทุ น ไปแล้ว แต่ ไ ด้
ผลตอบแทน จากการลงทุนไม่คุม้ ค่า การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคก็เหมือนกัน อาจได้รับ
การขาดทุนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
- ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การมาแล้วได้ประโยชน์นอ้ ย หรื อไม่ได้ประโยชน์เลย ทาให้เสี ย
เงินโดยเปล่าประโยชน์
- ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ เช่น มีสารพิษตกค้างในร่ างกายจาก
การบริ โภคสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรื อได้รับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยากต่อการทาลาย หรื อเป็ น
พิษต่อสิ่ งแวดล้อม
- ได้รับการประณามจากสังคม หรื อถูกสังคมเหยียดหยามจากการใช้สินค้า หรื อ
บริ การ เช่น การซื้อยาเสพติด หรื อซื้อบริ การทางเพศกับเด็ก ๆ
- เกิ ดความวิตกกังวลในการใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เช่ นซื้ อบ้านมาหลังหนึ่ งมารู ้
ภายหลังว่าโครงสร้างฐานที่เป็ นเสาเข็มไม่มีคุณภาพ ต้องวิตกกังวลกลัวว่าหลังคา
จะหล่นมาทับเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้น
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์เ กิ ด ขึ้ น ต้อ งมี สิ่ ง จู ง ใจ
(Motive) หรื อ แรงขับ ดัน (drive) เป็ นความต้อ งการที่ ก ดดัน จนมากพอที่ จ ะจู ง ใจให้บุ ค คลเกิ ด
พฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตนเอง ซึ่ งความต้ อ งการของแต่ ล ะคนไม่
เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา(Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึง
เครี ยด เช่ น ความหิ ว กระหายหรื อความล าบากบางอย่ า ง เป็ นความต้อ งการทางจิ ต วิ ท ยา
(Psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (Recognition) การยกย่อง (Esteem) หรื อการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน (Belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาใน
ช่ วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจู งใจ เมื่ อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึ ง

เครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎี
ของซิกมันด์ ฟรอยด์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น
คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ย งตามลาดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึง
น้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั
อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการ
เพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (Social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความ
นับถือและสถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (Self – actualization needs) เป็ นความต้องการ
สู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรกก่อน
เมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่ตอ้ งการยก
ย่องจากผูอ้ ื่น หรื อไม่ตอ้ งการแม้แต่อากาศที่บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้น
ได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทางจิตวิทยา
มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิม่ และควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ งเร้าเหล่านี้
อยู่นอกเหนื อการควบคุมอย่างสิ้ นเชิ ง บุคคลจึ งมี ความฝั น พูดคาที่ ไม่ต้ งั ใจพูด มี อารมณ์ อยู่เหนื อ
เหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก

ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยที่มีต่อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
Orji & Goodhope (2013) กล่าวว่าในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึง
พฤติกรรมในการซื้ อของผูบ้ ริ โภคและปั จจัยที่มีผลต่อพฤตกรรมการซื้ อแล้วการตระหนักถึงปั ญหา
การ แสวงหาข้อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก การซื้ อ และการประเมิ น หลัง การซื้ อ ซึ่ ง การศึ ก ษา
กระบวนการ ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1.การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรื อการรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition)
การที่บุคคลใดรับรู ้ถึงความต้องการของตนที่อาจเกิดจากสิ่ งเร้าภายในตัวบุคคล เช่น ความ
หิ วกระหาย บุคคลจะเรี ยนรู ้ถึงวิธีการที่จะจัดการเพื่อสนองตอบกับสิ่ งเร้านั้นๆหรื อเป็ นการ
รั บ รู ้ ปั ญ หา (Problem Recognition) การรั บ รู ้ ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู ้ซ้ื อ รั บ รู ้ ถึ ง ความ
แตกต่างระหว่าง สถานะที่ปรารถนา และสถานะที่เป็ นจริ ง ทาให้เกิดความต้องการในสิ นค้า
และในบางครั้ งบุคคลมี ปั ญหาหรื อความต้องการแต่ยงั ไม่ได้รับรู ้ ถึง ดังนั้นนักการตลาด
อาจจะใช้พนักงานขายการโฆษณาและ บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อช่วยกระตุน้ การรับรู ้ถึงความต้องการ
หรื อปัญหา
2. การค้นหาข้อมู ล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอ ผูบ้ ริ โภคจะ
ดาเนิ นการกับสิ่ งที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อให้เกิดความพอใจทันที เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ปัญหา คือ เกิด
ความ ต้องการผลิตภัณฑ์ในขั้นที่หนึ่ งแล้วในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู ้จกั เป็ นต้น
2.2 แหล่งการค้า ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการค้า ฯลฯ
2.3 แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่ อมวลชน หน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
2.4 แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่ วยงานที่ส ารวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อ งานวิจยั
ต่ า งๆ หรื อ การแสวงหาข้อ มู ล (Information Search) การแสวงหาข้อ มู ล จาก
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการ ค้นหานี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2แบบ คือ 1) การแสวงหา
ข้อมูลภายใน (Internal Search) การ แสวงหาข้อมูลภายนอก (External Search) เป็ น
การเก็บข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อม
3.การประเมิ นผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเกิด
ความเข้า ใจและประเมิ น ผลทางเลื อ กต่ า งๆ หรื อ การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of
Alternatives) ในการประเมินผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มทางเลือกพิจารณาผูบ้ ริ โภคจะตั้งเกณฑ์
ที่ใช้ใน การเปรี ยบเที ยบ ผลิ ตภัณฑ์โดยเกณฑ์เหล่านี้ จะประกอบด้วยลักษณะที่ ผูบ้ ริ โภค

ต้องการ (หรื อไม่ ต้องการ) ผูบ้ ริ โภคจะทาการให้ระดับความสาคัญต่อเกณฑ์แต่ละข้อ โดยที่
ลักษณะบางอย่างอาจมี ความสาคัญมากกว่าลักษณะอื่นๆ ซึ่งผูบ้ ริ โภคอาจใช้เกณฑ์ดงั กล่าว
ในการจัดลาดับ ตรายี่ห้อต่างใน กลุ่มทางเลือกที่พิจารณา อย่างไรก็ตามในบางครั้งการใช้
เกณฑ์ดงั กล่าว ก็อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ สามารถตัดสิ นใจเลือกตรายี่ห้อที่จะซื้ อได้ซ่ ึ งถ้าเกิด
เหตุการณ์น้ ีข้ ึน ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งแสวงหาข้อมูล เพิม่ เติม ถ้าการประเมินทางเลือกนาไปสู่
4.การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผูบ้ ริ โภค
กาหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือก โดยจะเลือกสิ่ งที่ชอบมากที่สุด
และปัจจัย ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการ
คือ
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่ น ทัศนคติ ของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องจะมีผลทั้งทางด้านบวก
และ ลบต่อการตัดสิ นใจซื้อ
4.2 ปัจจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ เช่น คาดคะเนถึงคุณภาพ
และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
4.3 ปัจจยัสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคกาลังจะตัดสิ นใจ อาจมี
สถานการณ์ที่ไม่ได้ คาดคะเนเกิดขึ้นซึ่ งกระทบต่อผลการตัดสิ นใจหรื อการซื้ อ (Purchase)
ในขั้นตอน ผูบ้ ริ โภคจะเลือกผลิตภัณฑ์หรื อตรายี่ห้อที่ จะซื้ อการเลื อกจะขึ้นอยู่กบั ผลการ
พิ จ ารณาที่ ไ ด้ใ นขั้น ตอน การประเมิ น และปั จ จัย อื่ น ๆ ประกอบด้ว ยการที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่
จาหน่ า ยอาจมี อิท ธิ พ ลต่ อตรายี่ห้อที่ ซ้ื อ เช่ น ยี่ห้อที่ ไ ด้รับ การจัดอันดับ สู ง สุ ดในขั้นการ
ประเมินไม่มีจาหน่ายผูบ้ ริ โภคก็อาจเลือกตรายีห่ ้อที่อยู่ ในอันดับถัดมา
5.พฤตกิรรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior) เป็ นกระบวนการหลังการซื้ อ และ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักได้ถึงความพอใจหรื อไม่พอใจในตัว ผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ภายหลัง มีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ แล้วความรู ้สึกนี้เกิดขึ้นกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และความคาดหวังของ ผูบ้ ริ โภค ถ้าพอใจก็จะซื้ อซ้ า แต่ถา้ ไม่พอใจก็จะไม่ซ้ื ออีก นักการ
ตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดับ ความพอใจของผูบ้ ริ โภคภายหลังการซื้ อ หรื อเป็ นการ
ประเมินหลังการซื้ อ (Post-Purchase Evaluation) หลังการซื้อผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มทาการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์สามารถทาหน้าที่ได้ ตามระดับที่คาดหวังหรื อไม่ เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
ในขั้นประเมิ น ทางเลื อกถูกนามาใช้อีกครั้ งในขั้นนี้ ผลที่ ได้ในขั้นนี้ อาจเป็ นได้ท้ งั ความ
พอใจ (Satisfaction)และความไม่พอใจ (Dissatisfaction)

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ ทเมนท์ ให้ เช่ า Apartment for Rent
นางสาวธาราวรรณ เฉลียวไว(2559) กล่าวว่า ที่อยูอ่ าศัยให้เช่าสามารถแบ่งได้เป็ น 5
ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้
หอพัก มี ลกั ษณะเป็ นอาคารพาณิ ชย์ หรื อเป็ นอาคารก่ อสร้ างที่ มีจานวนชั้นไม่ เกิ น 4 ชั้น
แบ่งเป็ นห้องเล็กๆ และจัดเป็ นสัดส่ วน ตามปกติผเู ้ ช่าต้องใช้หอ้ งน้ าร่ วมกัน ที่อยูอ่ าศัยแบบนี้จะตั้งอยู่
ใกล้กบั สถานศึกษา แหล่งชุมชน และเขตอุตสาหกรรม เป็ นต้น
บ้านเช่า ผูใ้ ห้เช่าอาจใช้บา้ นเดี่ยวหรื อทาวน์เฮ้าส์ มากั้นบ้านแบ่งเป็ นห้องๆ โดยคิดอัตราค่า
เช่าตามขนาดห้องที่ก้ นั ไว้ ซึ่ งผูเ้ ช่าสามารถใช้ห้องครัว ห้องนัง่ เล่น และห้องน้ าร่ วมกับผูใ้ ห้เช่า แต่
ในบางกรณี ผูใ้ ห้เช่าอาจเสนอให้ผูเ้ ช่าเช่าบ้านทั้งหลัง โดยคิดอัตราค่าเช่าตามขนาดของบ้าน และ
ทาเลที่ต้ งั นั้นๆ
แฟลต เป็ นอาคารที่พกั ที่มีขนาดห้องเท่าๆ กัน หน่ วยงานรัฐสร้างขึ้นเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่
หน้าที่ของหน่วยงาน โดยผูเ้ ช่าจะเสี ยค่าเช่าในอัตราที่ต่ากว่าที่อยู่อาศัยให้เช่าแบบอื่นๆ แต่สาหรับ
แฟลตการเคหะแห่ งชาติน้ นั เป็ นอาคารอาศัยที่การเคหะสร้างขึ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการและ
บุคคลที่มีรายได้น้อยได้เช่ าซื้ อ และครอบครองกรรมสิ ทธิ์ โดยสมบูรณ์ภายหลังการชาระเงิ นตาม
เงื่อนไขอย่างครบถ้วน
อาคารชุดหรื อคอนโดมิเนียม เป็ นอาคารสู งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขายให้แก่
กลุ่มเป้ าหมายที่มีฐานะ ซึ่ งอาจซื้ อเพื่อการอยู่อาศัยเอง หรื อขายต่อเพื่อผลประโยชน์ดา้ นธุ รกิจ หรื อ
เสนอให้เช่าต่ออีกทอดหนึ่ง
อพาร์ ทเมนต์ เป็ นอาคารที่ อยู่อาศัยซึ่ งมี ความสู งตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป มี หลายห้องในอาคาร
เดียวกัน ไม่มีการจาหน่ ายห้องเหมื อนแฟลตหรื อคอนโดมิ เนี ยม เพราะการสร้างอพาร์ ทเมนต์มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้เช่าโดยเฉพาะ อพาร์ ทเมนต์มุ่งเน้นกลุ่ม เป้ าหมาย 2 กลุ่ม โดย
แยกตามรายได้และทาเลที่ต้ งั เป็ นสาคัญ คือ
1.อพาร์ทเมนต์สาหรับผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย อาคารมีลกั ษณะคล้ายกับแฟลต พื้นที่ใช้สอยมีเพียง
ห้องนอนและห้องน้ าเท่านั้น ส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชน
2.อพาร์ ท เมนต์ส าหรั บ ผูท้ ี่ มี ร ายได้ป านกลางถึ ง รายได้สู ง อาคารมี ข นาดพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
มากกว่าอพาร์ทเมนต์สาหรับผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย และมีความคล้ายคลึงกับอาคารชุดหรื อคอนโดมิเนียม
คือ มี ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครั ว และห้องน้ า ดังนั้น อัตราค่าเช่ าจึ งใกล้เคียงกับ ห้องชุ ดของ
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ระดับดังกล่าวมักตั้งอยูใ่ นย่านธุรกิจ

เนื่ อ งจากที่ อ ยู่ อ าศัย ในรู ป แบบของการให้ เ ช่ า มี ห ลายลัก ษณะ หลายราคา และหลาย
กลุ่มเป้ าหมาย การดาเนิ นธุ รกิจจึงมีความแตกต่างกัน สาหรับ บทความนี้ จะมุ่งศึกษาความรู ้เบื้องต้น
ของธุรกิจที่อยูอ่ าศัยในรู ปแบบของ “อพาร์ทเมนต์ให้เช่า” โดยเฉพาะเท่านั้น
ส่ วนแบ่ งการตลาด
ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในตลาด จาแนกออกเป็ นระดับต่างๆ ดังนี้
ระดับพิเศษ (Deluxe) อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ าระดับพิ เศษนี้ โดยส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในเขตธุ รกิ จ
การค้าใจกลางเมือง เช่น ถนนสุขมุ วิท สาทร สี ลม ลาดพร้าว ภายในห้องพักประกอบไปด้วย ห้องพัก
ที่ตกแต่งอย่างสวยงามหรู หราตั้งแต่ 3 ห้องขึ้นไป ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องเตรี ยมอาหาร และ
ห้องน้ า พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องนอน ตูเ้ สื้ อผ้า
พรม ฯลฯ นอกจากนี้ภายในอพาร์ ทเมนต์ให้เช่ายังมีบริ การต่างๆ ไว้คอยอานวยความสะดวกแก่ผูเ้ ช่า
พัก เช่น บริ การซัก-รี ด ห้องออกกาลังกาย สระว่ายน้ า ร้านอาหาร ร้านหนังสื อ ที่จอดรถ เป็ นต้น
ระดับสู ง (First class) อพาร์ ทเมนต์ให้เช่าระดับนี้ส่วนใหญ่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณถนนสุ ขมุ วิท อโศก
สี ลม สาทร และเพชรบุรี การตกแต่งห้องพักสวยงามหรู หราใกล้เคียงกับอพาร์ ทเมนต์ระดับพิเศษ
(Deluxe) แต่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักน้อยกว่า มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผูเ้ ช่าพัก เช่น
โทรทัศน์ เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่ องนอน ตูเ้ สื้ อผ้า ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในอพาร์ทเมนต์ให้เช่ายัง
มีบริ การอื่นๆ เช่น บริ การซัก -รี ด ห้องออกกาลังกาย สระว่ายน้ า ร้านอาหาร ร้านขายหนังสื อ ที่จอด
รถ เป็ นต้น
ระดับกลาง (Middle class) อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ าระดับกลางส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ไม่ห่างจากย่าน
ธุรกิจการค้ามากนัก มีความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกอพาร์ทเมนต์ ภายในห้องพักประกอบด้วย
ห้องพักประมาณ 1-2 ห้อง ห้องรับแขก ห้องเตรี ยมอาหาร แต่มีขนาดเล็กและความหรู หราน้อยกว่าอ
พาร์ ท เมนต์ร ะดับ สู ง (frist class) มี ส่ิ ง อ านวยความสะดวกที่ ส าคัญ ได้แ ก่ โทรศัพ ท์ ตู ้เ สื้ อ ผ้า
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องนอน ตูเ้ ย็น นอกจากนี้ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ายังมีบริ การอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า
ที่จอดรถ ร้านอาหาร เป็ นต้น ไว้อานวยความสะดวกแก่ผเุ ้ ช่าพัก
ระดับ ธรรมดา (Low middle class) อพาร์ ทเมนต์ใ ห้เช่ า ระดับ นี้ ส่ วนใหญ่ อยุ่บ ริ เวณถนน
พหลโยธิน รัชดา พระโขนง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากย่านธุ รกิจการค้าเท่าใดนัก มีความสะดวกในการเดิน
ทางเข้า-ออก อพาร์ทเมนต์ ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องพัก 1 ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องเตรี ยม
อาหาร และห้องน้ าขนาดเล็ก พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น
เครื่ องนอน ตูเ้ สื้ อผ้า นอกจากนี้ อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ายังมีบริ การอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกกาลัง
กาย ร้านอาหาร บริ การซัก-รี ด ที่จอดรถ เป็ นต้น ไว้คอยอานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ช่าพัก

ระดับล่าง (Low class) อพาร์ ทเมนต์ให้เช่ าระดับนี้ มกั ตั้งอยู่บริ เวณเขตหัวหมาก บางกะปิ
พระโขนง งามวงศ์วาน ฝั่ งธนบุรี และมักตั้งอยู่ในซอย การเข้าออกจึงไม่สะดวกเท่าที่ควร ห้องพัก
ภายในอพาร์ ทเมนต์ประกอบด้วย ห้องเพียงห้องเดียวที่ เป็ นทั้งห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น
ห้องเตรี ยมอาหาร โดยมีห้องน้ าแยกต่างหากออกจากตัวห้อง ภายในห้องมีสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น โทรทัศน์ เครื่ องปรับอากาศ พัดลมเพดาน เครื่ องนอน ตูเ้ สื้ อผ้า อพาร์ ทเมนต์ระดับนี้ มกั ไม่มี
บริ การพิเศษอื่นๆ นอกจากสถานที่จอดรถ ซึ่งโดยมากจะมีไม่เพียงพอกับจานวนห้องของอาคาร
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้ าหมายของธุ รกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามระดับรายได้
ได้แก่
กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้สูง คือ มี ระดับรายได้เฉลี่ ยเดื อนละตั้ง แต่ 40,000 บาท ขึ้นไป
ลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ มี ท้ งั ผูท้ ี่ มี ภู มิ ล าเนาในต่ า งจัง หวัดและผูท้ ี่ มี บ ้า นพัก อาศัย อยู่ไ กลจากสถานที่ ท างาน
พฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่ตอ้ งการความเป็ นส่วนตัวในการเช่าพัก จึงเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ระดับ
พิเศษ (Deluxe) อพาร์ ทเมนต์ระดับสู ง (First class) ซึ่ งเป็ นห้องพักที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ
ครัน มีการตกแต่งห้องพักหรู หรามีระบบความปลอดภัยที่ดี มีทาเลตั้งอยู่ในย่านธุ รกิจการค้า และ
สามารถเดินทางไปทางานได้สะดวก กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้สูง เช่น
- เจ้าหน้าที่บริ หารระดับกลางถึงระดับสูงของบริ ษทั เอกชน
- เจ้าหน้าที่สายการบินต่างๆ
- พนักงานเอกชนที่มีรายได้สูง
- ชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานในประเทศไทย เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ลูกค้า
กลุ่ ม นี้ โดยส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นต่ า งจัง หวัด หรื อ มี บ ้า นพัก อาศัย อยู่ ไ กลจากที่ ท างานหรื อ
สถานศึกษา ลูกค้าส่ วนใหญ่จึงเลือกอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าที่เดินทางไปสถานศึกษาและที่ทางานได้
สะดวก มี สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก อย่างครบครั น และมี ระบบรั กษาความปลอดภัย ที่ ดี
กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง เช่น
- พนักงานบริ ษทั เอกชน
- นักเรี ยนหรื อนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีฐานะดี
- ผูท้ ี่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักแสดง นักร้อง เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้น้อย คือ มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตั้งแต่ 5,000-10,000 บาทขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นอ้ ย โดยส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด แต่เข้าประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ

ในเขตเมืองใหญ่ ลูกค้าจึงเลือกห้องพัก ที่มี ราคาถูก สะดวกต่อการเดิ นทางไปสถานศึกษาและที่
ทางาน ทาเลตั้งอยู่ในย่านชุ มชน เช่ น ตลาดสด ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น และมี ระบบรั กษาความ
ปลอดภัยดีพอสมควร กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นอ้ ย เช่น
- นักเรี ยน นักศึกษา
- พนักงานโรงงาน พนักงานบริ ษทั ในย่านชานเมือง
- พนักงานบริ การอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร แม่คา้ ในตลาดสด
- ประชาชนทัว่ ไปที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัด
ทาเลที่ต้ งั อพาร์ทเม้นท์
ทาเลที่ต้ งั เป็ นเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบการต้องคานึ งถึงเป็ นอันดับแรก ธุ รกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าควร
ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น
- นิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ ประเทศเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ทางานอยู่ใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรม เช่ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร นิ ค มอุ ส าหกรรมอมตะนคร นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค เป็ นต้น
- ย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองเช่น สี ลม สาทร ลาดพร้าว เป็ นต้น เนื่องจากบริ เวณดังกล่ าวมี
บริ ษทั ห้างสรรพสิ นค้า ตั้งอยู่เป็ นจานวนมาก แต่พนักงานที่ ทางานอยู่ในย่านดังกล่าว มัก
ประสบปัญหาใช้เวลาในการเดินทางนาน ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับลูกค้า
ที่ตอ้ งการความสะดวกในการเดินทางไปทางาน
- บริ เ วณที่ ส ถานศึ ก ษาตั้ง อยู่ นั ก เรี ย น-นัก ศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง ได้เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ตาม
สถานศึกษาต่างๆ ซึ่ งห่ างไกลจากบ้านของตนเอง อพาร์ ทเมนต์จึงเกิ ดขึ้นเพื่อรองรับ ความ
ต้องการดังกล่าว
- ทาเลที่มีอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าตั้งอยู่เป็ นจานวนมากเนื่ องจากการตัดสิ นใจเลือกเช่าห้องพักจะ
คล้ายคลึงกับการเลือกซื้อสิ นค้าทัว่ ไป คือหากต้องการซื้อผ้า ผูซ้ ้ือส่ วนหนึ่งมักไปที่ยา่ นสาเพ็ง
หรื อต้องการซื้ ออะไหล่เครื่ องยนต์มือสอง ก็ไปที่เชียงกง เป็ นต้น เช่นเดียวกับการหาห้องเช่า
ใหม่ ผูเ้ ช่าส่วนหนึ่งนิยมเช่าห้องพักในแหล่งที่มีอพาร์ทเมนต์ให้เช่าเป็ นจานวนมาก
นอกจากการเลือกทาเลจากแหล่งชุมชนแล้ว ผู ้ประกอบการยังควรพิจารณาปั จจัยแวดล้อม
ต่างๆ ประกอบด้วย เช่น ความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้า สถานที่จบั จ่ายเครื่ องอุปโภค
บริ โภค และสภาพแวดล้อมบริ เวณโดยรอบอพาร์ ทเมนต์ให้เช่า เป็ นต้น เพราะปั จจัยแวดล้อมเหล่านี้
ผูเ้ ช่ า ใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจเลื อกเช่ า อพาร์ ท เมนต์ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการควรพิ จารณาว่ า

ช่องว่างทางการตลาดยังมีเหลือให้แทรกตัวเข้าไปประกอบธุรกิจอีกหรื อไม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
แข่งขันด้านราคาขึ้นระหว่างธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในบริ เวณใกล้เคียง
ส่ วนที่ 5 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั
นามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Kotler,1997) ส่ วนประสม
ทางการตลาด (The marketing mix) เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ซ่ ึงแนวความคิด
เรื่ องส่ วนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสาคัญทางการตลาด เพราะเป็ นการรวมการตัดสิ นใจทาง
การตลาดทั้งหมด เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมายเราเรี ยกส่ วนผสมทางการตลาดว่า7 Ps ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง7 กลุ่มนี้ จะทาหน้าที่ร่วมกันใน
การสื่ อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผรู ้ ับสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) ได้สรุ ปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธ์
การตลาดสาหรับธุรกิจการบริ การ (Market mix) ไว้ในหนังสื อการบริ หารการตลาดยุคใหม่
ว่าขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ(Buying decision process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โ ภค พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคผ่า นกระบวนการ 7 ขั้น ตอน คื อ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจะใช้ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing mix) หรื อ7Ps ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือสิ่ งที่
ผูข้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไป
แล้วผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็ นสิ่ งซึ่ งจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จบั
ต้องไม่ ไ ด้ใ นด้า นการบริ ก ารด้า นสิ น เชื่ อ นั้น ถื อว่า เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ จับ ต้อ งไม่ ไ ด้ เนื่ องจากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรู ปของบริ การ (Service product) การที่ จะสร้ างความมัน่ ใจและทาให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารนั้น ธุ ร กิ จ จะต้อ งสร้ า งและน าเสนอสิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมเพื่ อ เป็ น
สัญลักษณ์แทนการบริ การที่ไม่สามารถจับต้องได้
2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของ (Cost)ของ
ลูกค้าลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่า
สู งกว่าราคา เขาจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึ งถึงคุณค่าซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ก าหนดมู ล ค่ า ในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ ก ารในรู ปของเงิ นตรา เป็ นส่ วนที่ เกี่ ย วกับวิธีการ
กาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคา ต้องคานึงถึงคุณค่าที่รับรู ้ (Perceived

value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่า
ราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านสถานที่ให้บริ การในส่ วนแรกคือการเลือกทาเลที่ต้ งั
(Location) ของธุ รกิจบริ การมีความสาคัญมากโดยเฉพาะธุ รกิ จบริ การที่ผูบ้ ริ โภคต้องไปรับบริ การ
จากผูใ้ ห้บริ การในสถานที่ที่ผใู ้ ห้บริ การจัดไว้เพราะทาเลที่ต้ งั ที่เลือกเป็ นตัวกาหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่จะ
เข้ามาให้บริ การ ดังนั้น สถานที่ให้บริ การต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริ การกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากที่สุด และคานึงถึงทาเลที่ต้ งั ของคู่แข่งขันด้วย โดยความสาคัญของทาเลที่ต้ งั จะมีความสาคัญ
มากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การแต่ละประเภท ในส่ วนของช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Channels) การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายต้องคานึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่
ลักษณะของการบริ การความจาเป็ นในการใช้คนกลางในการจาหน่ายและลูกค้าเป้าหมายของธุ รกิจ
บริ การนั้น
4. การส่ ง เสริ มทางการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามส าคัญ ในการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูใ้ ห้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อแจ้งข่าวสารหรื อ
ชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ลูกค้าโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดบริ การในการส่งเสริ มทางการตลาด อาจทาได้4 แบบ
ด้ว ยกัน ซึ่ ง เรี ย กว่า ส่ ว นผสมการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion mix) หรื อ ส่ ว นประสมในการ
ติดต่อสื่ อสาร(Communication mix) ประกอบไปด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบไม่ใช้บุคคลโดยผ่านสื่ อ
ต่าง ๆและผูอ้ ุปถัมภ์รายการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ผา่ นสื่ อเช่น หนังสื อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์
ป้ายโฆษณาการโฆษณาในโรงภาพยนตร์ฯลฯ
4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็ นการติดต่อสื่ อสารทางตรงแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและลูกค้าที่มีอ านาจซื้อ ซึ่งเป็ นการขายโดยใช้พนักงานขาย
4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sales promotion) เป็ นเครื่ องมือหรื อกิจกรรมทางการตลาด
ที่ ก ระทาการอย่า งต่อเนื่ อ ง นอกเหนื อจากการขายโดยใช้พ นัก งาน การโฆษณาและการประชา
สัมพันธ์ที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการใช้บริ การของลูกค้า
4.4 การประชาสัมพันธ์(Publicity and public relation) เป็ นแผนงานการนาเสนอ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดีต่อองค์ กร ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
5. บุคคล(People) หรื อ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการติดต่อแสวงหาลูกค้าการเสนอขาย เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและตัดสิ นใจซื้อ

6. สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation)โดย
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) หรื อต้องแสดงให้เห็นคุ ณภาพ
ของบริ การโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้เช่น ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ตอ้ งพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer-value proposition)ไม่ว่า
จะเป็ นด้านความสะอาด ความรวดเร็ วในการจ าหน่ายตัว๋ หรื อคุณประโยชน์อื่น
7. กระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการและงานที่
ปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาเสนอกับลูกค้า เพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้อง รวดเร็ วและทาให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ
ส่ วนที่ 6 แนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะส่ วนบุคคล
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) กล่าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดตามตัว แปรลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติที่วดั ได้ของประชากรและ
ช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ช่วยอธิบาย
ถึ ง ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ า หมายนั้น ข้อ มู ล ด้า นประชากรจะสามารถเข้า ถึ ง และมี
ประสิ ทธิ ผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะทาง
จิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสารต่างกัน คือ เพศ
หญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มี
ความต้อ งการที่ จ ะส่ ง และรั บ ข่ า วสารเพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น แต่ มี ค วามต้อ งการที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่ งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้ เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิ ยมและทัศนคติ ท้ งั นี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
2. อายุ เป็ นปัจจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
น้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่
คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มี
อายุนอ้ ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่ างกันคนที่มี
อายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา เป็ นปัจจัยที่ทาให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคน
ที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและเข้าใจ

สารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ ไ ม่ เชื่ อ อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มี หลัก ฐานหรื อเหตุผลเพี ย งพอ ในขณะที่ คนมี
การศึกษาต่างมักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผูม้ ีการศึกษาสู งมีเวลาว่างพอก็
จะใช้สื่อสิ่ งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชี พ รายได้และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคลมีอิทธิ พลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มี ต่อผูส้ ่ งสารเพราะแต่ละคนมี วฒั นธรรม
ประสบการณ์ทศั นคติค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน ปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกั บตัวผูร้ ับสารแต่ละ
คนเช่นปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร
ส่ วนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฝนทิพย์ วงศ์ ศุภชาติกุล (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
สาหรับ การอยู่อาศัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผลการศึกษา หลังจากการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักสาหรับการอยูอ่ าศัย ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีท้ งั หมด 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านการจัดการภายใน การสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ปัจจัย ด้านทาเลที่ต้ งั ตามลาดับ
วรรณ ฟักช้ าง (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม แอ
สปายสาทร-ตากสิ น กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงโดยมีอายุระหว่าง 36 46 ปี ซึ่งส่ วนใหญ่แต่งงานแล้วมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนมี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20, 001 - 40, 000 บาทและส่ วนใหญ่สาเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี นอกจากนี้การพิจารณาการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมแอสปายสาทรตากสิ นกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาและเงื่อนไขการผ่อนชาระวัตถุประสงค์หลักใน
การตัดสิ นใจคื อมี ค รอบครั วแล้วและต้องการมี ที่พ กั อาศัยเป็ นสัดส่ วนส่ วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารผ่านโทรทัศน์มีการเปรี ยบเทียบกับโครงการคอนโดมิเนี ยมอื่นๆจานวน 1-2 โครงการและ
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ร ะยะเวลา 2-3 เดื อ น นอกจากนี้ ผู ้วิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยที่การตัดสิ นใจระดับสู งที่สุดคือด้านราคา รองลงมา
คือด้านลักษณะรู ปแบบการก่อสร้างการตัดสิ นใจน้อยที่สุดคือด้านส่ งเสริ มการตลาด การทดสอบ
สมมติฐานพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมแอสปาย
สาทร-ตากสิ น กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เพศอายุสถานภาพสมรสอาชี พรายได้ระดับการศึกษาและ
จานวนสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั

การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมแอสปายสาทร-ตากสิ นกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ น
ราคาด้านทาเลที่ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการตลาดด้วยเพื่อเป็ นข้อมูลแก่ทางผูป้ ระกอบการในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจาก ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
ได้แก่ ราคามากที่สุดนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรมีการกาหนดราคาให้เหมาะสมและจากปั จจัยที่มีผล
น้อยที่สุดในด้านการส่ งเสริ มการตลาดนั้นผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ลดแลกแจกแถมให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียม
ได้ทนั ที
ธนรักษ์ เกียรติเกษมชัย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยในเขตรัชดาภิเษกกรุ งเทพมหานครเพื่อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมต่อการเลื อกเช่ า ที่ พ กั อาศัย ในเขตรั ช ดาภิ เษกกรุ งเทพมหานครเพื่ อศึ ก ษาปั จ จัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยในเขตรัชดาภิเษกกรุ งเทพมหานครเพื่อศึกษากล
ยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุ งการเช่าที่พกั อาศัยในเขตรัชดาภิเษกกรุ งเทพมหานครการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ซึ่งวิเคราะห์จาก
ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ผลจากการศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ควรมีการตรวจสอบและจด
บันทึ ก ข้อบกพร่ องของอาคารและสิ่ ง อานวยความสะดวกต่ า ง ๆ ให้ค รบถ้วนเพื่ อจัดตารางและ
ดาเนินการปรับปรุ งและแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพดีอย่างสม่าเสมอด้านราคาพบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นใน
ด้านราคาไปในทางที่ ดีระดับมากดัง นั้นผูป้ ระกอบการให้เช่ าห้องพัก อาศัย ควรที่ จะต้อง
รักษามาตรฐานและมีการปรับปรุ งด้านราคาอย่างต่อเนื่อง
ด้านสถานที่ต้ งั พบว่าควรตรวจสอบลูกค้ามีความคิดเห็นว่าควรมีการตรวจสอบข้อบกพร่ อง
ของอาคารและระบบต่ า งๆควรขยายบริ เ วณที่ จ อดรถให้ แ ก่ ลู ก ค้า เพิ่ ม ขึ้ น และควรปรั บ เปลี่ ย น
สภาพแวดล้อมอาคารให้ดูเป็ นธรรมชาติสดชื่นสบายตา
ด้านส่ งเสริ มการตลาดพบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นไปในทางที่ดี ซ่ ึ งมีความคิดเห็นว่าควรจัด
แผ่นผับและป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ดึงดูดใจอย่างเหมาะสมควรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กบั
ลูกค้าให้มากยิง่ ขึ้นเช่นการทาบุญร่ วมกันการจัดการแข่งขันกีฬาและอื่นๆเป็ นต้น
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั มีอิทธิพลต่อความรู ้สึกของลูกค้าที่เช่าห้องพัก
ในขณะนี้ และเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการศึกษาเรื่ องนี้ ซ้ าอีกครั้งเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลที่แท้จริ งยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ที่
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย เนื่ องจากผูว้ ิจัย ไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอนของกลุ่ม ผูท้ ี่ เ ช่ า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาด
ตัวอย่างของ สูตร W.G.cochran (1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะสุ่ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P = .50
(50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่เพื่ อความแม่ นย าของข้อมูล ในการเก็ บ ตัวอย่าง ผูว้ ิจัย จึ งเก็ บตัวอย่างจ านวน 400
ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ เป็ นการศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ าห้องพัก ที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น
โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ และรายได้ โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถ
เลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก ที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นแบบคาถามแบบเลือกตอบที่มีคาตอบหลายตัวเลือก ให้ ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบในหัวข้อที่ตรงตามข้อเท็จจริ งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่
ตาบล อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นแบบวัดระดับความสาคัญ
มีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานประมาณค่า แต่ละข้อมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ
คะแนน 5
หมายถึง
มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเช่ามากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง
มีความสาคัญผลต่อการตัดสิ นใจเช่ามาก
คะแนน 3
หมายถึง
มีความสาคัญผลต่อการตัดสิ นใจเช่าปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
มีความสาคัญผลต่อการตัดสิ นใจเช่าน้อยที่สุด
คะแนน 1
หมายถึง
มีความสาคัญผลต่อการตัดสิ นใจเช่าน้อยที่สุด

สาหรับความหมายของปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก ได้หาค่าเฉลี่ย
ของการตัดสิ นใจเช่า ค่าเฉลี่ยที่สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง แต่ละช่วงมีความกว้างของอันตรภาคชั้น
ดังนี้
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

=
5
=
0.8
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.61 – 3.40 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน

จานวนชั้น

หมายถึง มากที่สุด
หมายถึง มาก
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง น้อย
หมายถึง น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ นใจเช่ า ห้ อ งพั ก ที่ ต าบล อ้ อ มน้ อ ย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นแบบวัดระดับการตัดสิ นใจ
มีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานประมาณค่า แต่ละข้อมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ
คะแนน 5
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ามากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่ามาก
คะแนน 3
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าน้อยที่สุด
คะแนน 1
หมายถึง
มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าน้อยที่สุด
ส าหรั บ ความหมายของปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ า ห้องพัก ได้หาค่า เฉลี่ ย ของการ
ตัดสิ นใจเช่า ค่าเฉลี่ยที่สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง แต่ละช่วงมีความกว้างของ อันตรภาคชั้นดังนี้
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

=
5
=
0.8
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.61 – 3.40 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน

จานวนชั้น

หมายถึง มากที่สุด
หมายถึง มาก
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน

หมายถึง น้อยที่สุด

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. วิธีสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก แล้ว
นามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ค่าแอลฟา (Alpha) เท่ากับ 0.823
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพัก , ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ และข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสังเคราะห์และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือ แบบสอบถาม มีวิธีดาเนินการดังนี้

1. ขอหนัง สื อจากมหาวิ ทยาลัย เพื่ อ ขอความร่ วมมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตัวเอง โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูท้ ี่เช่าห้องพักตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 400 ตัวอย่าง
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

1.
2.
3.
4.

ผูศ้ ึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ดาเนินการดังต่อไปนี้
นาแบบสอบถามที่เก็บครบถ้วนตามจานวนมาตรวจสอบความถูกต้อง
ให้คะแนนและลงรหัส เพื่อแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปตัวเลข ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้
นาข้อมูลไปประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สาหรับวิ เคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาด
ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ในส่ วนของกระบวนการตัดสิ นใจ วิเคราะห์โดยใช้
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devotion)
1. ใช้ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
X

−

X

𝑛
เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
X

1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
S=

เมื่อ

n x 2 −

( x )
2

n(n − 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
( x)2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
3. สถิติที่ใช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
โดยใช้การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) หรื อ
F-test เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:236) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

F
แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
MSB แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
MSW แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
โดย dfb = k-1
dfw = n-k-1
เมื่อ k
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

4.2 การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและการ
ตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ส าหรั บ การอยู่ อ าศัย ในต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300)
มีสูตรการคานวณดังนี้
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 = i=1 j=1
Eij
2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
แล้วมาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปของตาราง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจก
แจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพักที่ตาบลอ้อม
น้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.2
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จัย ทางการตลาด โดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.3 - 4.9
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค วามสั มพันธ์ ระหว่า งปั จ จัย ส่ ว นบุ คคล กับการตัดสิ นใจเช่ า
ห้องพักห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้สูตรการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรื อ F - Test และวิเคราะห์เชิ งซ้อน
ด้วยวิธี Least Square Difference--LSD ดังข้อมูลในตารางที่ 4.10 - 4.13
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาด กับการตัดสิ นใจเช่ า
ห้องพักห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การทดสอบ ไค สแควร์ (Chi - Square) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.14 - 4.20
สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ ิจยั ขอกาหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

Sig.
*

แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ อาชีพ และรายได้

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
อายุ 21 - 30 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ระดับรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ 10,001 – 20,000 บาท
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท
รายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

216
184

54.0
46.0

11
207
91
55
36

2.8
51.8
22.8
13.8
9.0

7
20
347
26

1.8
5.0
86.8
6.5

43
287
57
11
2
400

10.8
71.8
14.3
2.8
0.5
100

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวน
และค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 และ
เพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0
2. อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8
รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 อายุ 41 - 50 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.8 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.8
3. อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 347 คน
คิดเป็ นร้อยละ 86.8 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่ วนตัว จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และนักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.8
4. ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท จานวน
287 คนคิดเป็ นร้อยละ 71.8 รองลงมา มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.3 รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 รายได้ 30,001 – 40,000 บาท
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และรายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ดัง
ข้อมูลในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพัก
1. ลักษณะการพิจารณาในการเลือกเช่าห้องพักอันดับแรก
ทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่การเดินทาง
ราคาห้องพักเหมาะสม
ผูใ้ ห้เช้าให้บริ การแบบเป็ นกันเอง
มีส่ิ งอานวยความสะดวกครบครัน

จานวน

ร้ อยละ

146
98
27
14

36.5
24.5
6.8
3.5

พฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพัก
คนรู ้จกั แนะนาว่าดี
บริ เวณหอพักสงบไม่มีเสี ยงดังรบกวน
ต้องการความเป็ นส่วนตัว
ที่พกั อาศัยมีความปลอดภัย
ตัวอาคารและห้องพักใหม่ดูดีสะอาด
2. สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก
อันดับแรกที่ท่านคิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็ น
การประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพักคืออะไร
เครื่ องปรับอากาศและ/หรื อพัดลม
อินเตอร์เน็ต
ตูเ้ สื้ อผ้า
ตูก้ ดน้ าหยอดเหรี ยญ
เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
เตียงพร้อมที่นอน
ที่จอดรถ
เคเบิลทีวี
พื้นห้องพักปูดว้ ยกระเบื้อง
3. ราคาค่าเช่าห้องพักที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุดใน
การประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
ค่าเช่า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน
ค่าเช่า 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน
ค่าเช่า 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน
ค่าเช่า 4,001 – 5,000 บาทต่อเดือน
ค่าเช่า 5,001 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
4. ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั ของ
ท่านมากที่สุด
ตัวเอง
เพื่อน
พ่อแม่

จานวน
13
18
19
55
10

ร้ อยละ
3.3
4.5
4.8
13.8
2.5

111
32
10
2
15
38
113
4
75

27.8
8.0
2.5
0.5
3.8
9.5
28.3
1.0
18.8

231
122
38
5
4

57.8
30.5
9.5
1.3
1.0

252
28
22

63.0
7.0
5.5

พฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพัก
พี่นอ้ ง
ญาติ
คู่สมรส
5. ท่านรู ้จกั ที่พกั ที่ท่านเช่า/เคยเช่า จากแหล่งใดเป็ น
อันดับแรก
สื บหาด้วยตนเอง
ป้ายโฆษณา
แผ่นพับ/ใบปลิว
วิทยุ
เคเบิลทีวี
อินเตอร์เน็ต
คาแนะนาของคนรู ้จกั
6.ก่อนที่ท่านจะทาการตัดสิ นใจเช่าที่พกั ท่านได้
เปรี ยบเทียบที่พกั ที่อื่นในบริ เวณใกล้เคียง จานวนกี่ที่
ไม่ได้เปรี ยบเทียบที่ใดเลย
ทาการเปรี ยบเทียบ 1-2 ที่
ทาการเปรี ยบเทียบ 3-4 ที่
ทาการเปรี ยบเทียบ 5 ที่ ขึ้นไป
รวม

จานวน
13
21
64

ร้ อยละ
3.3
5.3
16.0

200
16
8
0
1
34
141

50.0
4.0
2.0
0
0.3
8.5
35.3

99
168
88
45
400

24.8
42.0
22.0
11.3
100

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อม
น้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage) ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. ลักษณะการพิจารณาในการเลือกเช่าห้องพักอันดับแรก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เลือกทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่การเดินทาง จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 รองลงมา ราคาห้องพัก
เหมาะสม จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และพิจารณาในการเลือกเช่าห้องพักอันดับแรก น้อย
ที่สุดคือ ตัวอาคารและห้องพักใหม่ดูดีสะอาด จานวน 10 คน ร้อยละ 2.5
2. สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก อันดับแรกที่คิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็ น
การประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก ที่จอดรถ จานวน 113 คน

คิดเป็ นร้อยละ 28.3 รองลงมา เครื่ องปรับอากาศและ/หรื อพัดลม จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8
และสิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก อันดับแรกที่คิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพักน้อยที่สุดคือ ตูก้ ดน้ าหยอดเหรี ยญ จานวน 2 คน ร้อยละ 0.5
3. ราคาค่าเช่าห้องพักที่เหมาะสมที่สุดในการประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่า งส่ วนใหญ่เลื อก ค่ า เช่ า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดื อน จานวน 231 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.8
รองลงมา ค่าเช่า 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และราคาค่าเช่า
ห้องพักที่เหมาะสมที่สุดในการประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพักเลือกน้อยที่สุดคือ ค่าเช่า 5,001 บาท
ต่อเดือน ขึ้นไป จานวน 4 คน ร้อยละ 1.0 ท่านรู ้จกั ที่พกั ที่ท่านเช่า/เคยเช่า จากแหล่งใดเป็ นอันดับ
แรก
4. ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั มากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก
ตัวเอง จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0 รองลงมา คู่สมรส จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 และ
ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั น้อยที่สุดคือ พี่นอ้ ง จานวน 13 คน ร้อยละ 3.3
5. รู ้จกั ที่พกั ที่เช่า/เคยเช่า จากแหล่งใดเป็ นอันดับแรก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั มา
จากการสื บ หาด้วยตนเอง จานวน 200 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 รองลงมา ค าแนะนาของคนรู ้จกั
จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 และรู ้จกั ที่พกั ที่เช่า/เคยเช่า จากแหล่งใดเป็ นอันดับแรก น้อย
ที่สุดคือ วิทยุ จานวน 0 คน ร้อยละ 0
6. จานวนก่ อนที่ จะทาการตัดสิ นใจเช่ าที่พกั ได้เปรี ยบเทียบที่ พกั ที่ อื่นในบริ เวณใกล้เคียง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทาการเปรี ยบเทียบ 1-2 ที่จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมา
ไม่ได้เปรี ยบเทียบที่ใดเลย จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 และจานวนก่อนที่จะทาการตัดสิ นใจ
เช่าที่พกั ได้เปรี ยบเทียบที่พกั ที่อื่นในบริ เวณใกล้เคียง น้อยที่สุดคือ ทาการเปรี ยบเทียบ 5 ที่ ขึ้นไป
จานวน 45 คน ร้อยละ 11.3
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางการตลาด โดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.3-4.9
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ที่พกั มีขนาดกว้างขวาง ออกแบบความสวยงาม
2. มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน(เช่น ร้าน
สะดวกซื้อ fitness เครื่ องปรับอากาศ เคเบิล Internet
ฯลฯ)
3. มีเงื่อนไขในการพักเข้มงวด (เช่น ห้ามประกอบ
อาหาร ห้ามส่งเสี ยงดัง ฯลฯ)

x̅
4.11
4.11

4.14

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
0.861
เห็นด้วยมาก
0.987
เห็นด้วยมาก

0.890

เห็นด้วยมาก

4.12
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า มี
เงื่อนไขในการพักเข้มงวด (เช่น ห้ามประกอบ อาหาร ห้ามส่ งเสี ยงดัง ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.14)
รองลงมาคือ ที่พกั มีขนาดกว้างขวาง ออกแบบความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.11) และ. มีส่ิ งอานวย
ความสะดวกอย่างครบครั น(เช่ น ร้านสะดวกซื้ อ fitness เครื่ องปรับอากาศ เคเบิล Internetฯลฯ) มี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.11)
𝐱̅

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัจจัยด้านราคา

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านราคา
1. ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั และ
สิ่ งอานวยความสะดวก
2. ราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มี
มาตรฐานเหมาะสม
3. มีราคาประกันห้องพักที่เหมาะสม
𝐱̅

x̅
4.36

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
0.770
เห็นด้วยมากที่สุด

4.15

0.992

เห็นด้วยมาก

4.17
4.23

0.961

เห็นด้วยมาก
เห็นด้ วยมากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นราคา โดยภาพรวมแล้ว กลุ่ มตัว อย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก
ที่สุดว่าราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.36)

รองลงมาคือ มีราคาประกันห้องพักที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.17) และราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่า
น้ า ค่าไฟ) มีมาตรฐานเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.15)
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้งั )

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย(ทาเลที่ต้งั )
1. ห้องพักอยูใ่ กล้กบั แหล่งศูนย์การค้าร้านสะดวก
ซื้อ ร้านอาหาร
2. การเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั กับที่
ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป
𝐱̅

x̅
4.05
4.18

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
0.955
เห็นด้วยมาก
0.987

4.12

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ปั จจัยทางการตลาดด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ าย(ทาเลที่ ต้ งั )โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามเห็ น ด้ว ยมากว่า การเดิ น ทางคมนาคมสะดวกระหว่า งที่ พ ัก กับ ที่ ท างาน/ที่ เ รี ย นไม่ ไกล
จนเกินไป มีค่าเฉลี่ ย (x̅ = 4.18) รองลงมาคือ ห้องพักอยู่ใกล้กับแหล่งศูนย์การค้าร้ านสะดวกซื้ อ
ร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.05)
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัจจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด
1. มีส่วนลดค่าเช่า หรื อค่าบริ การต่างๆสาหรับผูท้ ี่ ใช้
บริ การมานาน อย่างเหมาะสม
2. การให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตามวาระ
โอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ
3. มีความยืดหยุน่ เรื่ องเวลาชาระค่าเช่า
𝐱̅

x̅
3.76

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
1.141
เห็นด้วยมาก

3.58

1.169

เห็นด้วยมาก

3.80
3.71

1.110

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยภาพรวมแล้ว
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก (x̅ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น

ด้วยมากเรื่ องความยืดหยุ่นเรื่ องเวลาชาระค่าเช่า มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.80) รองลงมาคือ การมีส่วนลดค่า
เช่า หรื อค่าบริ การต่างๆสาหรับผูท้ ี่ ใช้บริ การมานาน อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.76) และการ
ให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตามวาระโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.58)
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัจจัยด้านบุคลากร

ปัจจัยทางการตลาด
ด้ านบุคลากร
1. เจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุภาพมีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง
𝐱̅

x̅
4.22

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
0.920
เห็นด้วยมาก

4.22

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปั จจัยทางการตลาดด้านบุคลากรโดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า
เจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.22)
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านกระบวนการให้ บริการ
1. กระบวนการการบริ การในด้านต่างๆรวดเร็ว เมื่อ
ผูเ้ ช่าเกิดปัญหาจะต้องการความช่วยเหลือ
2. การออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องในการ
ใช้บริ การต่างๆ
รวม

x̅
4.20
4.28
4.24

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
0.926
เห็นด้วยมาก
0.910

เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก
ที่สุด

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การโดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยมากว่า การออกใบเรี ย กเก็ บ เงิ นที่ มี ความถูก ต้องในการใช้บริ ก ารต่างๆมี ค่าเฉลี่ ย (x̅ = 4.28)
รองลงมาคื อ กระบวนการการบริ ก ารในด้านต่างๆรวดเร็ ว เมื่ อผูเ้ ช่ าเกิ ดปั ญหาจะต้องการความ
ช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.20)

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

ปัจจัยทางการตลาด
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1. ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆมีความ
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคลแวดล้อม
เช่น ผูเ้ ช่าคนอื่นมีมารยาทไม่ส่ง เสี ยงรบกวน
3. มีพ้ืนที่ให้รถจอดเพียงพอ
4. สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัยสูงเช่น มี
การดูแลรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิ ด
รวม

x̅
4.24
4.16
4.16
4.22
4.20

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
0.861
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
0.995
เห็นด้วยมาก
1.072
1.042

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
ที่สุด
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากว่า ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีค่าเฉลี่ย (x̅ =
4.24) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัยสู งเช่น มีการดูแลรักษาความปลอดภัย
กล้องวงจรปิ ด มี ค่ า เฉลี่ ย (x̅ = 4.22) และปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ ม ทาง
การตลาด ที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคลแวดล้อม เช่น ผูเ้ ช่า
คนอื่นมีมารยาทไม่ส่ง เสี ยงรบกวนมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.16) และ มีพ้ืนที่ให้รถจอดเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
(x̅ = 4.16)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพัก
ที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กับการตัดสิ นใจ
เช่าห้องพักห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้สูตรการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หรื อ F - Test และวิเคราะห์เชิงซ้อน
ด้วยวิธี Least Square Difference--LSD ซึ่งมีสมมติฐานในการทดสอบ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.10 4.13

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ สามารถเขียนเป็ นสมมติ ฐานเพื่อการ
ทดสอบ ได้ดงั นี้
สมมติฐาน 1.1
H0: เพศที่ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
H1: เพศมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร
ตารางที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

การตัดสินใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้อม
น้ อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร

เพศ
ชาย
x̅

S.D.

หญิง
S.D.
x̅

การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบนจังหวัด 4.63 0.572 4.70
สมุทรสาครของท่านอยูใ่ นระดับใด
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

0.507

T

Sig

-1.212

0.017*

จากตารางที่ 4.10 พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนด
ไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมมติฐาน 1.2
H0: อายุไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
H1: อายุมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร
ตารางที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ม แบน จังหวัด
สมุทรสาคร

อายุ
Mean
Square

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่ม
Sum of df
F
แบน จังหวัดสมุทรสาคร
Squares
4
3.261
13.046
12.303
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อม Between Groups
104.714
395
0.265
น้อย อาเภอกระทุ่มแบนจังหวัด
Within Groups
399
117.760
สมุทรสาครของท่านอยูใ่ นระดับใด Total
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05
จากตารางที่ 4.11 พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนด
ไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า อายุมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐาน 1.3
H0: อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
H1: อาชี พ มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร

Sig.
0.000*

ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัด
สมุทรสาคร

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน Sum of
จังหวัดสมุทรสาคร
Squares
5.083
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
Between Groups
112.677
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบนจังหวัด Within Groups
117.760
สมุทรสาครของท่านอยูใ่ นระดับใด
Total
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

df

อาชีพ
Mean
Square

F

Sig.

3

1.694

5.955

0.001*

396

0.285

399

จากตารางที่ 4.12 พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนด
ไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงอาชี พ มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐาน 1.4
H0: ระดับรายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้ต่อเดือน กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

Sum of
Squares

11.380
การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อม Between Groups
106.380
น้อย อาเภอกระทุ่มแบนจังหวัด
Within Groups
117.760
สมุทรสาครของท่านอยูใ่ นระดับใด
Total
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

ระดับรายได้ต่อเดือน
df Mean
F
Square

Sig.

4

2.845

0.000*

395

0.269

10.563

399

จากตารางที่ 4.13 พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนด
ไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาด กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง กับการ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้สถิติ
ทดสอบไค - สแควร์ (Chi - Square) ซึ่งมีสมมติฐานในการทดสอบ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.14 - 4.20
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 หรื อ α เท่ากับ 0.05 และ ทาการเปรี ยบเทียบกับค่า Sig ของแต่ละปั จจัย หากค่า Sig มากกว่า
α จะปฏิเสธ H1 และ ยอมรับ H0 แสดงว่า ปัจจัยทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในประเด็นหลักดังกล่าว หากค่า
Sig น้อยกว่า α จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า ปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ นใจเช่ า ห้องพักที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในประเด็นหลัก
ดังกล่าว
ปัจจัยทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ,ด้านราคา ,ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อทาเล
ที่ต้ งั ,การส่งเสริ มการตลาด ,บุคลากร ,กระบวนการ ,ลักษณะทางกายภาพ สามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้

สมมติฐาน 2.1
H0: ปั จจัย ทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ไ ม่มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเช่ าห้องพักที่
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

Sig.

ที่พกั มีขนาดกว้างขวาง และออกแบบ
สวยงาม
มีส่ิ งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน
(เช่น ร้านสะดวกซื้อ fitness
เครื่ องปรับอากาศ เคเบิล Internetฯลฯ)

23.225

0.003*

36.526

0.000*

มีเงื่อนไขในการพักเข้มงวด (เช่น ห้าม
ประกอบ อาหาร ห้ามส่งเสี ยงดัง ฯลฯ)

53.490

0.000*

37.747

0.001*

x̅

*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ที่พกั มีขนาดกว้างขวาง และออกแบบสวยงาม มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน(เช่น ร้านสะดวกซื้อ fitnessเครื่ องปรับอากาศ เคเบิล Internetฯลฯ) และมีเงื่อนไขในการพัก
เข้มงวด (เช่น ห้ามประกอบ อาหาร ห้ามส่ งเสี ยงดัง ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ย sig เท่ากับ 0.001 ซึ่ งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
สมมติฐาน 2.2
H0: ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ ตาบลอ้อม
น้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อม
น้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดด้านราคา กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

Sig.

ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั
และสิ่ งอานวยความสะดวก
ราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มี
มาตรฐานเหมาะสม

12.071

0.060*

25.471

0.001*

มีราคาประกันห้องพักที่เหมาะสม

24.383

0.002*

20.642
x̅
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

0.021*

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวก ราคาค่า
สาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มีมาตรฐานเหมาะสม และมีราคาประกันห้องพักที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
sig เท่ากับ 0.021 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่
แสดงว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมมติฐาน 2.3
H0: ปั จจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย(ทาเลที่ต้ งั )ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้ งั )มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้ งั ) กับการ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย(ทาเลที่ต้งั )

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

Sig.

34.071

0.000*

31.261

0.000*

32.666
x̅
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

0.000*

ห้องพักอยูใ่ กล้กบั แหล่งศูนย์การค้าร้าน
สะดวกซื้อ ร้านอาหาร
การเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั
กับที่ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ห้องพักอยูใ่ กล้กบั แหล่งศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และการเดินทาง
คมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั กับที่ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป มีค่าเฉลี่ย sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ จึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปั จจัยทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้ งั )มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมมติฐาน 2.4
H0: ปั จจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริ มทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด กับการตัดสิ นใจ
เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริมทาง
การตลาด

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

Sig.

มีส่วนลดค่าเช่า หรื อค่าบริ การต่างๆสาหรับ
ผูท้ ี่ ใช้บริ การมานาน อย่างเหมาะสม
การให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตาม
วาระโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ

42.905

0.000*

52.000

0.000*

มีความยืดหยุน่ เรื่ องเวลาชาระค่าเช่า

42.288

0.000*

45.731
x̅
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

0.000*

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัย ส าคัญ สถิ ติ ที่ 0.05 มี ส่ ว นลดค่ า เช่ า หรื อ ค่ า บริ ก ารต่ า งๆส าหรั บ ผูท้ ี่ ใช้บ ริ ก ารมานาน อย่า ง
เหมาะสม การให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตามวาระโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ และมีความ
ยืดหยุ่นเรื่ องเวลาช าระค่า เช่า มี ค่ า เฉลี่ ย sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัย สาคัญทางสถิติที่
กาหนดไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สมมติฐาน 2.5
H0: ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากร กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้ านบุคลากร

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

เจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุภาพมีมนุษย
16.500
สัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง
16.500
x̅
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

Sig.
0.036*
0.036*

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 เจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุ ภาพมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง มี
ค่าเฉลี่ย sig เท่ากับ 0.036 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ
H1 ที่แสดงว่า ปั จจัยทางการตลาดด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สมมติฐาน 2.6
H0: ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ กับการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการ
ให้ บริการ

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

Sig.

16.914

0.031*

28.078

0.002*

22.496
x̅
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

0.017*

กระบวนการการบริ การในด้านต่างๆ
รวดเร็ว เมื่อผูเ้ ช่าเกิดปัญหาจะต้องการความ
ช่วยเหลือ
การออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องใน
การใช้บริ การต่างๆ

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 กระบวนการการบริ การในด้านต่างๆรวดเร็ ว เมื่อผูเ้ ช่าเกิดปั ญหาจะต้องการ
ความช่วยเหลือ และการออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องในการใช้บริ การต่างๆ มีค่าเฉลี่ย sig
เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดง
ว่า ปั จจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สมมติฐาน 2.7
H0: ปั จจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
H1: ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ กับการตัดสิ นใจเช่า
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ

การตัดสิ นใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้ อมน้ อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chi -Square

Sig.

22.840

0.004*

27.642

0.001*

33.056
29.843

0.000*
0.000*

28.345
x̅
*มีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อ α เท่ากับ .05

0.001*

ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆมี
ความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคล
แวดล้อม เช่น ผูเ้ ช่าคนอื่นมีมารยาทไม่ส่ง
เสี ยงรบกวน
มีพ้ืนที่ให้รถจอดเพียงพอ
สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัย
สูงเช่น มีการดูแลรักษาความปลอดภัย
กล้องวงจรปิ ด

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่ า ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย Chi-square ที่ มี ร ะดับ
นัยสาคัญสถิติที่ 0.05 ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคลแวดล้อม เช่น ผูเ้ ช่าคนอื่นมีมารยาทไม่ส่ง เสี ยงรบกวน มีพ้ืนที่
ให้รถจอดเพี ย งพอ และสภาพแวดล้อมของที่ พ กั มี ความปลอดภัย สู งเช่ น มี ก ารดู แลรั ก ษาความ
ปลอดภัย กล้องวงจรปิ ด มีค่าเฉลี่ย sig เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้
จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ที่แสดงว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท้ ี่เช่าห้องพักที่ ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัดสมุทรสาคร จานวน 400 ราย เนื่ องจากไม่ทราบจานวนที่
แน่นอนของกลุ่มผูท้ ี่เช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรโดยใช้
สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร W.G.cochran โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผูท้ ี่เช่าห้องพัก
ที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามและทาการ
แจกแบบสอบถามให้ กับกลุ่ม ตัวอย่าง และ ให้คะแนนและลงรหัส เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ใ นรู ป
ตัวเลข ที่คอมพิวเตอร์ สามารถอ่านได้ แล้วนาข้อมูลไปประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจ และปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devotion) เพื่ออธิบายให้ทราบถึงการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การสู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way
analysis of variance) หรื อF-test และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของ
การตัด สิ น ใจเช่ า ห้ อ งพัก ส าหรั บ การอยู่ อ าศัย ในต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด
สมุทรสาคร โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 21 - 30 ปี มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชน/
รับจ้าง มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
ผูต้ อบแบบสอบถามพิจารณาในการเลือกเช่าห้องพักอันดับแรกพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่การเดิ นทาง จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 สิ่ งอานวยความ
สะดวกทั้งภายในและภายนอก อันดับแรกที่คิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็ นการประกอบการ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพัก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก ที่จอดรถ จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อย

ละ 28.3 ราคาค่าเช่าห้องพักที่เหมาะสมที่สุดในการประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก ค่าเช่า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.8 ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั มากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก
ตัวเอง จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0 รู ้จกั ที่พกั ที่เช่า/เคยเช่า จากแหล่งใดเป็ นอันดับแรก
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกั มาจากการสื บหาด้วยตนเอง จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.0 จานวนก่ อนที่จะทาการตัดสิ นใจเช่าที่พกั ได้เปรี ยบเทียบที่พกั ที่อื่นในบริ เวณใกล้เคียง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทาการเปรี ยบเทียบ 1-2 ที่จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
ปั จจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มาก (x̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า มีเงื่อนไข
ในการพักเข้มงวด (เช่น ห้ามประกอบ อาหาร ห้ามส่ งเสี ยงดัง ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.14)
รองลงมาคือ ที่พกั มีขนาดกว้างขวาง ออกแบบความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.11) และ. มี
สิ่ งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน(เช่น ร้านสะดวกซื้ อ fitness เครื่ องปรับอากาศ เคเบิล
Internetฯลฯ) มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.11)
ปั จจัยทางการตลาดด้านราคา โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก
ที่สุด (x̅ = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค วามเห็นด้วยมากที่สุดว่ารา
คามี มาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวก มี ค่าเฉลี่ ย (x̅ = 4.36)
รองลงมาคื อ มี ร าคาประกัน ห้ อ งพัก ที่ เ หมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย (x̅ = 4.17) และราคาค่ า
สาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มีมาตรฐานเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.15)
ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้ งั ) โดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
ตัว อย่า งมี ค วามเห็ น ด้ว ยมาก (x̅ = 4.12 ) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี
ความเห็นด้วยมากว่าการเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั กับที่ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกล
จนเกินไป มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.18) รองลงมาคือ ห้องพักอยู่ใกล้กบั แหล่งศูนย์การค้าร้านสะดวก
ซื้อ ร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.05)
ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมาก (x̅ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากเรื่ องความยืดหยุ่นเรื่ องเวลาชาระค่าเช่า มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.80) รองลงมาคือ การมีส่วนลด
ค่าเช่า หรื อค่าบริ การต่างๆสาหรับผูท้ ี่ ใช้บริ การมานาน อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.76)
และการให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตามวาระโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
(x̅ = 3.58)

ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากร โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก
(x̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่าเจ้าของที่พกั มี
มารยาทพูดจาสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.22)
ปั จจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยมากว่าการออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องในการใช้บริ การต่างๆมีค่าเฉลี่ย (x̅ =
4.28) รองลงมาคื อ กระบวนการการบริ ก ารในด้านต่างๆรวดเร็ ว เมื่ อผูเ้ ช่ าเกิ ดปั ญหาจะ
ต้องการความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.20)
ปั จจัย ทางการตลาดด้านลัก ษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัว อย่า งมี
ความเห็นด้วยมาก (x̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย
มากว่า ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.24) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัยสูงเช่น มีการดูแล
รั ก ษาความปลอดภัย กล้อ งวงจรปิ ด มี ค่ า เฉลี่ ย (x̅ = 4.22) และปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สภาพแวดล้อมที่
เงียบสงบ และบุคคลแวดล้อม เช่น ผูเ้ ช่าคนอื่ นมีมารยาทไม่ส่ง เสี ยงรบกวนมีค่าเฉลี่ย (x̅ =
4.16) และ มีพ้ืนที่ให้รถจอดเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.16)
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อายุมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาชีพมีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ระดับ รายได้ต่อเดื อ นมี ผลต่อการตัดสิ นใจเช่ า ห้อ งพัก ที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
ห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณฑ์ เช่ น ที่ พ ัก มี ข นาดกว้า งขวาง และออกแบบ
สวยงาม มีส่ิ งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน(เช่น ร้านสะดวกซื้อ fitnessเครื่ องปรับอากาศ
เคเบิล Internetฯลฯ) และมีเงื่อนไขในการพักเข้มงวด (เช่น ห้ามประกอบ อาหาร ห้ามส่ งเสี ยง
ดัง ฯลฯ) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จจัยทางการตลาดด้านราคา เช่นราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั และสิ่ ง
อานวยความสะดวก ราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มีมาตรฐานเหมาะสม และมีราคา
ประกันห้องพักที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(ทาเลที่ต้ งั ) เช่นห้องพักอยู่ใกล้กบั
แหล่งศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้ อ ร้านอาหาร และการเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั
กับที่ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด เช่ น มี ส่ ว นลดค่ า เช่ า หรื อ
ค่ า บริ ก ารต่า งๆส าหรั บ ผูท้ ี่ ใช้บริ ก ารมานาน อย่างเหมาะสม การให้ของสมนาคุณหรื อ
ของขวัญตามวาระโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ และมีความยืดหยุ่นเรื่ องเวลาชาระค่าเช่า มี
ความสัม พันธ์กับ การตัดสิ นใจเช่ าห้องพักที่ ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
ปั จจัยทางการตลาดด้านบุคลากร เช่น เจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุ ภาพมีมนุ ษย
สัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริ การ เช่น กระบวนการการบริ การใน
ด้านต่างๆรวดเร็ ว เมื่อผูเ้ ช่าเกิดปั ญหาจะต้องการความช่วยเหลือ และการออกใบเรี ยกเก็บ
เงินที่มีความถูกต้องในการใช้บริ การต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นลัก ษณะทางกายภาพ เช่ น พัก โปร่ ง อากาศถ่ายเทได้ดี
บริ เวณรอบๆมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคล
แวดล้อม เช่ น ผูเ้ ช่ า คนอื่ นมี ม ารยาทไม่ส่ ง เสี ย งรบกวน มี พ้ื นที่ ใ ห้รถจอดเพี ยงพอ และ
สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัยสูงเช่น มีการดูแลรักษาความปลอดภัย กล้องวงจร

ปิ ด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
5.2 อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 21 - 30 ปี มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับธนรักษ์ เกียรติเกษมชัย(2558)ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ของการตัดสิ นใจเช่าที่พกั อาศัยในเขตรัชดาภิเษก กรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี
อายุ 21-30 ปี มีรายได้ส่วนใหญ่เฉลี่นต่อเดือน มากกว่า12 ,000 บาท ขึ้นไป ด้านอาชี พส่ วนมากมี
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเช่าห้ องพัก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลือกทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่ ก าร
เดินทาง อันดับแรกที่คิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็ นการประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก ที่จอดรถ ราคาค่าเช่าห้องพักที่เหมาะสมที่สุดในการประกอบการตัดสิ นใจ
เช่าห้องพัก พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก ค่าเช่า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั มากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือก ตัวเอง รู ้จกั ที่พกั ที่เช่า/เคยเช่า
จากแหล่งใดเป็ นอันดับแรก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั มาจากการสื บหาด้วยตนเอง จานวน
ก่อนที่จะทาการตัดสิ นใจเช่าที่พกั ได้เปรี ยบเทียบที่พกั ที่อื่นในบริ เวณใกล้เคียง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ทาการเปรี ย บเที ย บ 1-2 ซึ่ งสอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (1987) ได้ใ ห้ความหมายของ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่ผูบ้ ริ โภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้
ประเมินผล หรื อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อบริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ทาไมจึงซื้ อ
ซื้ อเมื่ อไร อย่างไร ที่ ไหน และบ่อยแค่ไหนและ Engel Kollat and Blackwell (1968) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การทั้งนี้ หมายรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยู่ก่อนแล้ว
และซึ่งมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
ปั จจัยทางการตลาดในภาพรวมทั้งหมดเมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่ามีความเห็นระดับมาก
ที่สุดได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริ การ ซึ่งสอดคล้อง
กับธนรักษ์ เกียรติเกษมชัย(2558) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าที่
พักอาศัยในเขตรัชดาภิเษก กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นราย
ด้าน พบว่า ความเห็นระดับมากที่สุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านบุคลากร

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการตัดสิ นใจเช่าห้องพักห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านปั จจัยส่ วนบุคคลอันได้แก่เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด สมุ ท รสาคร ซึ่ ง
สอดคล้องกับวรรณ ฟักช้าง (2558) ในด้านปัจจัยส่ วนบุคคลอันได้แก่ อายุ สถานภาพ สมรส จานวน
สมาชิ ก ในครอบครั ว อาชี พ รายได้ ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารพิ จ ารณาตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ยมแตกต่ างกันยกเว้นเพศกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มแอสปายสาทร-ตากสิ น
กรุ งเทพมหานครพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมไม่แตกต่างกันจะเป็ น
เพราะว่าการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยนั้นเป็ นความจาเป็ นตามปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุก
คนจะต้องมีเนื่องจากคนที่มีที่อยูอ่ าศัยจะมีความรู ้สึกเป็ นอิสระเป็ นตัวของตัวเองไม่ตอ้ งคอยเกรงใจผู ้
ที่เราอาศัยเขาอยูจ่ ะทากิจการใดในที่อยูอ่ าศัยอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวก็สามารถ
ทาได้โดยอิสระดังนั้นทุกเพศจึงมีการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกันดังกล่าว
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับที่พกั ห้องพักที่มีขนาดกว้างขวาง
และออกแบบสวยงาม มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกอย่ า งครบครั น เช่ น ร้ า นสะดวกซื้ อ fitness
เครื่ องปรับอากาศ เคเบิล Internetฯลฯ มีเงื่อนไขในการพักเข้มงวด เช่ น ห้ามประกอบ อาหาร ห้ามส่ ง
เสี ยงดัง ฯลฯ ควรมีที่จอดรถที่เพียงพอและมีความปลอดภัย
2. ด้านราคา ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั
และสิ่ งอานวยความสะดวก ราคาค่าสาธารณู ปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มี มาตรฐานเหมาะสม มี ราคา
ประกันห้องพักที่เหมาะสม
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย(ทาเลที่ต้ งั ) ผูป้ ระกอบการควรให้มีทาเลห้องพักอยู่ใกล้กบั
แหล่งศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร การเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั กับที่ทางาน/ที่
เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป
4. ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ผูป้ ระกอบการควรมีส่วนลดค่าเช่ า หรื อค่าบริ การต่างๆ
สาหรับผูท้ ี่ ใช้บริ การมานาน อย่างเหมาะสม การให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตามวาระ โอกาส
สาคัญอย่างสม่าเสมอ มีความยืดหยุ่นเรื่ องเวลาชาระค่าเช่า โดยอาจจะจัดให้มีส่วนลดสาหรับผูพ้ กั
อาศัยที่อยูเ่ ป็ นระยะเวลานานและมีการลงทุนทางด้านโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
5. ด้านบุคลากร ผูป้ ระกอบการควรมีมารยาทพูดจาสุ ภาพมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ น
กันเอง

6. ด้านกระบวนการให้บริ การ ผูป้ ระกอบการควรมีกระบวนการการบริ การในด้านต่างๆ
รวดเร็ ว เมื่อผูเ้ ช่าเกิดปั ญหาจะต้องการความช่วยเหลือ การออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องใน
การใช้บ ริ ก ารต่ า งๆ เช่ นมี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมงความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การเมื่อมีปัญหา รับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในที่พกั อาศัยมีกล้องวงจรปิ ดบริ เวณของอาคารที่พกั อาศัย
มีการกาหนดขั้นตอนการขอเช่าและระเบียบในการเข้าพักอย่างชัดเจนความรวดเร็ วในการทาสัญญา
เช่ามีเทคนิ คและเทคโนโลยีในการให้บริ การที่ทนั สมัยดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดเวรยามในการ
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อให้ลูกค้ามีความรู ้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองและ
ควรจะมีช่างประจาอาคารตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อให้ลูกค้ามีความรู ้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง
และควรจะมีช่างประจาอาคารตลอด 24 ชัว่ โมงเหตุฉุกเฉิ นอุปกรณ์ตวั ใดตัวหนึ่งของห้องเสี ยจะได้มี
ช่างช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการควรมีที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆ
มีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคลแวดล้อม เช่น ผูเ้ ช่าคนอื่น
มีมารยาทไม่ส่ง เสี ยงรบกวน มีพ้ืนที่ให้รถจอดเพียงพอ สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัยสู ง
เช่น มีการดูแลรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิ ด รวมทั้งทุกห้องมีเหล็กดัดและกุญแจล็อคอย่าง
หนาแน่นความสะอาด เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของที่พกั อาศัยมีการจัดการด้านระบบระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วมที่ดี และควรจะมีหน่วยงานที่
คอยทาความสะอาดที่พกั อาศัยเป็ นประจาทุกวันเพื่อความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของที่พกั
อาศัย บริ เวณทางเข้า -ออกและทางขึ้นบันไดที่พกั อาศัยมีแสงสว่างเพียงพอมีเครื่ องป้ องกันอัคคีไฟ
และสัญญาณเตือนภัยมีการจัดเก็บขยะทุกวันมีทางหนี ไฟและถังดับเพลิงทุกชั้นประตูทางเข้า-ออกมี
ระบบ Key Card มีระบบไฟอัตโนมัติและไฟสารองฉุกเฉิ นเมื่อเกิดไฟฟ้าดับมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ว
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเช่ า ห้อ งพัก ที่ ต าบลอ้อ มน้อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน
จังหวัดสมุทรสาคร ที่เน้นการขายเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มวัยรุ่ นกลุ่มคนทางานหรื อสาหรับผูม้ ีรายได้
ปานกลางผูม้ ีรายได้สูง เป็ นต้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาหัว ข้อ อื่ น ๆนอกเหนื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการพิ จ ารณาในการ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เช่นความพึงพอใจการ
รับรู ้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักอื่น ๆ เป็ นต้นและควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างที่อยู่

อาศัยในรู ปแบบต่างๆหรื อระดับราคาต่างๆเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายเช่น อพาร์ ทเม้นท์ หรื อ
แฟลต เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างห้องพักในพื้นที่อื่นต่างๆว่ามีความแตกต่างกับบริ เวณตาบล
อ้อมน้อย อาเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัดสมุ ทรสาคร หรื อไม่อย่างไรเพื่ อนาข้อมูล มาปรั บปรุ งการ
ดาเนินการด้านการตลาดให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบที่ อ ยู่อ าศัย ในอนาคตเพราะผูบ
้ ริ โภคอาจมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงรู ปแบบที่ อ ยู่ อ าศัย จากห้ อ งพัก มาเป็ นรู ปแบบอื่ น ๆเช่ น อพาร์ ท เม้น ท์ แฟลต
คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ เป็ นต้น
5. เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากการเดินกระจายแจกแบบสอบถาม มาเป็ นผ่านทาง
Social network เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย นาไปสู่ การขยายผลเพื่ออธิบายข้อมูล การ
ตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ครอบคลุมมาก
ยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
1. แบบสอบถามเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
ที่ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. อายุต่ากว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 21 - 30 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 4. อายุ 41 - 50 ปี
□ 5. อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 2. รายได้ 10,001 – 20,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,001 – 40,000 บาท
□ 5. รายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจเช่ าห้ องพัก
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
5.ลักษณะการพิจารณาในการเลือกเช่าห้องพักอันดับแรก
□ 1. ทาเลที่ต้ งั สะดวกแก่การเดินทาง
□ 2. ราคาห้องพักเหมาะสม
□ 3. ผูใ้ ห้เช้าให้บริ การแบบเป็ นกันเอง □ 4. มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
□ 5. คนรู ้จกั แนะนาว่าดี
□ 6. บริ เวณหอพักสงบไม่มีเสี ยงดังรบกวน
□ 7. ต้องการความเป็ นส่วนตัว
□ 8. ที่พกั อาศัยมีความปลอดภัย
□ 9. ตัวอาคารและห้องพักใหม่ดูดีสะอาด
6.สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก อันดับแรกที่ท่านคิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็ นการ
ประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพักคืออะไร
□ 1. เครื่ องปรับอากาศและ/หรื อพัดลม
□ 2. อินเตอร์เน็ต
□ 3. ตูเ้ สื้ อผ้า
□ 4. ตูก้ ดน้ าหยอดเหรี ยญ
□ 5. เครื่ องซักผ้าหยอดเหรี ยญ
□ 6. เตียงพร้อมที่นอน
□ 7. ที่จอดรถ
□ 8. เคเบิลทีวี
□ 9. พื้นห้องพักปูดว้ ยกระเบื้อง
7.ราคาค่าเช่าห้องพักที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุดในการประกอบการตัดสิ นใจเช่าห้องพัก
□ 1.ค่าเช่า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน
□ 2.ค่าเช่า 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน
□ 3.ค่าเช่า 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน
□ 4.ค่าเช่า 4,001 – 5,000 บาทต่อเดือน
□ 5.ค่าเช่า 5,001 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
8. ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั ของท่านมากที่สุด
□ 1. ตัวเอง
□ 2. เพื่อน
□ 3. พ่อแม่
□ 4. พี่นอ้ ง
□ 5. ญาติ
□ 6. คู่สมรส
9. ท่านรู ้จกั ที่พกั ที่ท่านเช่า/เคยเช่า จากแหล่งใดเป็ นอันดับแรก
□ 1.สื บหาด้วยตนเอง
□ 2.ป้ายโฆษณา
□ 3.แผ่นพับ/ใบปลิว
□ 4.วิทยุ
□ 5.เคเบิลทีวี
□ 6.อินเตอร์เน็ต
□ 7.คาแนะนาของคนรู ้จกั

10. ก่อนที่ท่านจะทาการตัดสิ นใจเช่าที่พกั ท่านได้เปรี ยบเทียบที่พกั ที่อื่นในบริ เวณใกล้เคียง จานวน
กี่ที่
□ 1.ไม่ได้เปรี ยบเทียบที่ใดเลย
□ 2. ทาการเปรี ยบเทียบ 1-2 ที่
□ 3. ทาการเปรี ยบเทียบ 3-4 ที่
□ 4. ทาการเปรี ยบเทียบ 5 ที่ ขึ้นไป
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย

ลงไปในช่ องระดับความสาคัญของท่านเพียงคาตอบเดียว

มากที่สุด หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
มาก
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ปานกลาง หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
น้อย
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับความสาคัญ
ข้อ

ปัจจัยทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
11.

ที่พกั มีขนาดกว้างขวาง และออกแบบ
สวยงาม

มีส่ิ งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน(เช่น
12. ร้านสะดวกซื้อ fitness เครื่ องปรับอากาศ
เคเบิล Internetฯลฯ)
13.

มีเงื่อนไขในการพักเข้มงวด (เช่น ห้าม
ประกอบ อาหาร ห้ามส่งเสี ยงดัง ฯลฯ)

5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
2
ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

ข้อ

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

ปัจจัยทางการตลาด

ด้านราคา
ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พกั
และสิ่ งอานวยความสะดวก
ราคาค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ) มี
มาตรฐานเหมาะสม
มีราคาประกันห้องพักที่เหมาะสม
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย(ทาเลที่ต้งั )
ห้องพักอยูใ่ กล้กบั แหล่งศูนย์การค้าร้าน
สะดวกซื้อ ร้านอาหาร
การเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พกั กับ
ที่ทางาน/ที่เรี ยนไม่ ไกลจนเกินไป
ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด
มีส่วนลดค่าเช่า หรื อค่าบริ การต่างๆสาหรับผู ้
ที่ ใช้บริ การมานาน อย่างเหมาะสม
การให้ของสมนาคุณหรื อของขวัญตามวาระ
โอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอ

21. มีความยืดหยุน่ เรื่ องเวลาชาระค่าเช่า
ด้ านบุคลากร
22.

เจ้าของที่พกั มีมารยาทพูดจาสุภาพมีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีความเป็ นกันเอง
ด้านกระบวนการให้ บริการ

23.

กระบวนการการบริ การในด้านต่างๆรวดเร็ว
เมื่อผูเ้ ช่าเกิดปัญหาจะต้องการความช่วยเหลือ

5
มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

ข้อ

24.

25.
26.

27.
28.

ปัจจัยทางการตลาด

5
มาก
ที่สุด

ระดับความสาคัญ
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

5
มาก
ที่สุด

ระดับการตัดสินใจ
4
3
2
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

การออกใบเรี ยกเก็บเงินที่มีความถูกต้องใน
การใช้บริ การต่างๆ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ที่พกั โปร่ งอากาศถ่ายเทได้ดี บริ เวณรอบๆมี
ความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และบุคคล
แวดล้อม เช่น ผูเ้ ช่าคนอื่นมีมารยาทไม่ส่ง
เสี ยงรบกวน
มีพ้ืนที่ให้รถจอดเพียงพอ
สภาพแวดล้อมของที่พกั มีความปลอดภัยสูง
เช่น มีการดูแลรักษาความปลอดภัย กล้อง
วงจรปิ ด

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตัดสิ นใจเช่ าห้ องพัก
ข้อ

การตัดสินใจเช่ าห้ องพักที่ตาบลอ้อมน้ อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การตัดสิ นใจเช่าห้องพักที่ตาบลอ้อมน้อย
29. อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครของ
ท่านอยูใ่ นระดับใด
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***

ภาคผนวก ข
1. ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการ
หาค่า (Cinbachalpha Coefficient)

ตารางที่ 1 ค่าความเชื่ อมั่น (Reliability)

ประวัติผ้ วู ิจัย
นาย ธนพล คาลา้ เลิศ
ระดับการศึกษา
จบการศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การทางาน
1. บริ ษทั เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิ ศ เฟอร์นิเจอร์ จากัด
2. บริ ษทั แอลทูอี จากัด

