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บทคัดย่อ 

            งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเช่าหอพกั และศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

            ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 44 และเพศหญิงร้อยละ 

56 มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 20-29 ปี สถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนัและมีบุตร มี

รายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนทํางานในตําแหน่ง

สายการผลิต  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่  

 

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ       

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัมาก  ปัจจยัเร่ืองความพึงพอใจ

ของผูเ้ช่ามีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัเร่ืองเพื่อนหรือ

คนรู้จกัแนะนาํมา ภาพลกัษณ์ของหอพกั และการเปล่ียนยา้ยงาน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพัก

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยสรุปปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์การบริการ ด้าน

การส่งเสริมการตลาด และดา้นสภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เช่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คําสําคัญ :  การตดัสินใจ, หอพกั 

Abstract 

 The objectives of  this independent study were to study marketing mix 

factors and  to study factors affecting accommodation rental decision in 

Ladkrabang industrial estate region, Bangkok.  Ouestionnaire used as a tool to 

collect data from sampling groups.  Sampling groups were four hundred 

residents dwelling in Ladkrabang industrial estate area, Ladkrabang district 

Bangkok.  The data analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. 

            The result show that 44 percent of sampling groups were male and 56 

percent were female, age between 20-29 years old, married, and have a child 

average income between 5,001-10,000 baht/month.  Education level is a high 

school or equivalent and working as a company employee in a production line.  

7P’s marketing mix factors, such as product, price, place, promotion, personnel 

service process, and environment having an effect on decision making for 

renting an accommodation were rated at a high level.  Tenant’s satisfaction 



41 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

effecting to decision making for rental was rated at the highest level; an 

accommodation recommending via friends or tenants, accommodation’s image 

and job turn over affecting a rental decision making were rated at a high level.  

Rated by just a medium level, school alteration has an impact on rental 

decision.  Overall, gender, age, average income, and education level were a 

statistically significant influence to rental decision an accommodation at the 

level of .05.  Finally,after all, product, promotion, and environment were 

statistically important factors influence to make a decision in selecting a rental 

accommodation at the level of .05.  

KEYWORDS: DECISION, ACCOMMODATION 

1. บทนํา 

       ประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิตบริษทัข้ามชาติเป็นเวลาหลายปีและ

บริษทัต่างดา้วไดเ้ขา้มาสร้างโรงงานผลิตสินคา้ในประเทศตามชานเมืองและใน

ต่างจงัหวดัจาํนวนมากแมจ้ะมีผูผ้ลิตบางราย ได้ลดกาํลงัการผลิตเพราะรายได้

ลดลงหรือแมก้ระทั้งยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียเน่ืองจาก

การรัฐประหารซ่ึงได้สร้างสภาวะความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลภาวะ

เศรษฐกิจและความขดัแยง้ในสังคมไทย   ท่ีสําคญับริษทัขา้มชาติเหล่านั้นไม่เกิด

ความเช่ือมัน่รัฐบาลไทยเพราะแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไม่มีความชดัเจน

โดยเฉพาะในเร่ืองการลงทุนของบริษทัต่างชาติตลอดช่วงระยะ3-4 ปีท่ีผ่านมา   

เงินทุนท่ีจะนาํมาใชบ้ริหารประเทศส่วนใหญ่ก็หาไดม้าจากการสร้างงานผลิตใน

ประเทศไม่แต่มาจากการกูเ้งินจากต่างชาติและการข้ึนภาษีประชาชนสร้างความ

บีบคั้ นให้กับประชาชน   อีกทั้ งปัญหาคอร์รับชั่นท่ีเกิดข้ึนมากแทบจะทุก

กระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลและทหาร  ซ่ึงไดเ้พิ่มหน้ีสาธารณะของประเทศ

จนถึงจุดวิกฤต   อย่างไรก็ตามหลงัจากรู้ผลการเลือกตั้งว่าพรรคใดไดเ้สียงขา้ง

มากสามารถจดัตั้งรัฐบาลได้ก็ทาํให้ผูผ้ลิตท่ีเป็นบริษทัข้ามชาติซ่ึงอนัท่ีจริงก็

รวมทั้งบริษทัคนไทยด้วยสามารถวางแผนการลงทุนทางการเงินระยะยาวได ้  

เกิดความเช่ือมัน่ในการลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคตมัน่ใจไดว้า่จะไม่สูญเปล่า
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จากสภาพความไม่แน่นอนในทุกเร่ืองท่ีกล่าวขา้งตน้ของประเทศไทย  บริษทัขา้ม

ชาติหลายๆบริษทัท่ีได้ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนก็มีความคิดจะยา้ย

กลบัมาเพราะตน้ทุนการผลิตของประเทศไทยยงัตํ่าอยู่สามารถจ้างคนงานได้

จาํนวนมาก   เม่ือบริษทัเกิดความเช่ือมัน่ก็จะลงทุนขยายการผลิตจาํเป็นตอ้งจา้ง

แรงงานคนไทยจาํนวนมากข้ึนส่งผลต่อความต้องการท่ีพกัอาศยัของคนงาน

เพิ่มข้ึนตามมา     

แต่เน่ืองดว้ยราคาท่ีอยูอ่าศยัและท่ิดินในเมืองหลวงและปริมณฑลมีราคา

สูงประชาชนระดบัล่างไม่มีความสามารถในการซ้ือเป็นเจา้ของไดจึ้งนิยมเช่าอยู่

อาศัยมากกว่า ซ่ึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจอพาร์ทเมนต์ยงัมีแนวโน้มเติบโตอีกใน

อนาคตเพราะประชากรมีการขยายตวัเป็นธุรกิจท่ีดึงดูดผูส้นใจลงทุนมากข้ึนและ

เป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน   กุญแจแห่งความสําเร็จของธุรกิจดูทาํเลท่ีตั้งเป็นหลกัมี

ความสะดวกในการเดินทางและใกล้แหล่งชุมชน,แหล่งการค้า,สํานักงาน,

สถานศึกษา,หรือโรงงาน   กลุ่มลูกคา้ธุรกิจอพาร์ทเมนตส่์วนใหญ่เป็นผูมี้รายได้

ระดับล่างกลุ่มต่างๆ ทั้ งคนทํางานในสํานักงาน,และพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมลาดกระบงั   ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาค่าเช่าและสร้างส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัโดยศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์เพื่ออยู่อาศยั และจะได้นาํมาเป็น

แนวทางในการวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การทาํธุรกิจให้เหมาะสมกับความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ต่อการตดัสินใจใน

การเช่าหอพกั 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นาํขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจ

หอพกั 
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2. ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน 

3. มีฐานขอ้มูลนาํไปประยกุตใ์ชว้างแผนการตลาดเชิงกลยทุธ์ 

4. นาํผลการวจิยัไปเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเช่ือ 

สมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน  และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่า

หอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรม      

        สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์การ

บริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
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กรอบแนวคิด 

     ตวัแปรอิสระ                                                               ตามแปรตาม 

 

          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  แนวคิด 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุ้ม

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. ระดบัการศึกษา 

5. สถานภาพการสมรส 

6. ตาํแหน่งงาน 

7. อาชีพ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ี 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

การตดัสินใจเลือกเช่า

หอพกั 
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เกล้า 32”  ผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัการ

ตดัสินใจเลือกหอพกั โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552:331 ไดใ้ห้ความหมายของแนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกับตลาดบริการ โดยได้อธิบายว่าการบริการ คือ กิจกรรม 

ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

ธุรกิจบริการมีลกัษณะแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆทัว่ไป คือ  

1) ไม่สามารถสัมผสัได ้

 2)ไม่สามารถแบ่งแยกได ้ 

3) ไม่แน่นอน   

4) ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้

Parasuraman, Zeithmal, and Berry (1985:41) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติั

ของการบริการท่ีดีวา่ตอ้งประกอบดว้ย  

1) มีความเป็นรูปธรรมของบริการ 

2) มีความเช่ือมัน่วางใจได ้ 

3) สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

4) มีสมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ  

5) ความมีอธัยาศยัไมตรี 

6) มีความน่าเช่ือถือ  

7) มีความมัน่คงปลอดภยั  

Kotler and Keller, 2009: 190  ไดใ้ห้ความหมายของแนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม หรือ 

องค์กร เก่ียวกบัการเลือกซ้ือและใช้สินคา้และบริการ เพื่อสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของเขา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552:143-144  ยงัไดอ้ธิบายถึงโมเดลการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ปัจจยันาํเขา้  2) 

กระบวนการ และ 3) ผลลพัธ์   นอกจากน้ียงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม และ 2) ปัจจยัดา้นสังคม  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

รวมไปถึงปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอายุ, วงจรชีวิตครอบครัว, อาชีพ, สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, ค่านิยมและรูปแบบการดาํรงชีวิต  และในส่วนของ

ปัจจยัภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวิทยาประกอบดว้ย การจูงใจ, การรับรู้, การเรียนรู้ 

ความเช่ือถือ, ทศันคติ, บุคลิกภาพ, และแนวคิดของตนเอง เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ มีทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งคือทฤษฎีการจูงใจของอบับราฮมั มาสโลวห์รือท่ีเรียกวา่ทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความตอ้งการ (Maslow’s theory of motivation) ไดก้ล่าวว่าบุคคลจะแสวงหา

ความตอ้งการและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจากระดบัล่างสุดเล่ือนข้ีน

ไปเร่ือยๆจนถึงลาํดบัสูงสุด ดงัน้ี  

1) ความตอ้งการทางกายภาพทางร่างกาย   

2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั   

3) ความตอ้งการดา้นสังคม   

4) ความตอ้งการการยกยอ่ง  และ  

5) ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง   

โดยบุคคลจะมีความต้องการเ ร่ิมจากระดับล่างสุดเม่ือได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการในลาํดบัขั้นนั้นแลว้ก็จะมีความตอ้งการในลาํดบัขั้นท่ี

สูงข้ึนต่อไปจนถึงลําดับขั้นท่ี 5  ต่อมาเป็นทฤษฎีการจูงใจของเฮอสเบอร์ก 

(Herzberg’s theory of motivation) ไดพ้ฒันาทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยั

ท่ีเป็นสาเหตุของความพอใจ และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความไม่พอใจ ซ่ึงทฤษฎี

น้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้น 2 กรณีคือ  1) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะตอ้งคาํนึงถึง

ความพอใจหรือตวักระตุน้ท่ีสําคญั และจดัเตรียมลงไปในผลิตภณัฑ์เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  2) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจะตอ้งหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจ

ของลูกคา้  

 3.  ระเบียบวธีิวจัิย 

จากการทาํรายงานวจิยัเร่ือง “ ปัจจยัการตดัสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุม้

เกลา้ 32 ” จดัทาํโดยใชล้กัษณะงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

การวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการวดัเป็นหลกัโดยจะใชส้ถิติทาง

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถาม

แบบสเกล (Likert Scale) ในส่วนของประชากรนั้น คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน ดงันั้นเม่ืออา้งอิงตารางของ Taro Yamane โดยเลือกท่ีความ

เช่ือมัน่ 95%  ดงันั้นจึงเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ย 400 คน แต่ท่ีเก็บไดจ้ริงจาํนวน 415 

คน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1. การวเิคราะห์เพื่ออธิบายลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตวัอยา่ง และอธิบายคุณลกัษณะของปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯท่ีแตกต่างกนั โดยการ

ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way Anova 

หรือ F-test) 

3. การวิเคราะห์เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่วนผสมทาง

การตลาดต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(multiple regressอิสระทุกตวัในสมการ (enter method) โดยตวัแปรตามคือ ระดบั

การตดัสินใจเช่าหอพกั (DECIS) 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.018    

อาย ุ 0.001    

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.044    

ระดบัการศึกษา 0.013    

สถานภาพการสมรส 0.072    

ตาํแหน่งงาน 0.097    

อาชีพ 0.055    

ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ 0.000    

ดา้นราคา 0.579    

ดา้นสถานท่ี 0.204    

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.001    

ดา้นบุคลากร 0.917    

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.304    

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.000    

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

56 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44 

2. อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปีจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40 รองลงมาคือกลุ่มอายุระหวา่ง 30-39 ปีจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 

38 กลุ่มอายรุะหวา่ง 40-49 ปีจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 กลุ่มอายุต ํ่ากวา่ 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

20 ปีมีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ 

กลุ่มท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไปจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50  

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 

5,001-10,000 บาท จาํนวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมามีระดบั

รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาทจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 

และนอ้ยท่ีสุดมีระดบัรายไดสู้งกวา่ 20,000 บาทจาํนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ5 

4. ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมามีระดับ

การศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 

และระดบัการศึกษาปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

5. สถานภาพการสมรส  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีทาํการวิจยัมีสถานภาพสมรส

หรืออยู่ด้วยกันและมีบุตร จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามี

สถานภาพโสด จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และมีสถานภาพหมา้ย

หรือหยา่ร้างนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 

6. ตาํแหน่งงาน  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในตาํแหน่งพนักงานสายการผลิต 

จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25  รองลงมาเป็นเจา้หน้าท่ีสํานักงาน 

จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และในตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า

นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 

7. อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีทาํการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมาทาํงานรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 84 

คน คิดเป็นร้อยละ 21 

ระดับของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

โดยภาพรวมการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯ มีระดับความคิดเห็นของ

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก  สามารถแยกพิจารณาเป็นราย

ดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ พบวา่ให้ความสําคญักบัขนาดความกวา้งของ

หอ้งพกัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.78 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

2. ปัจจยัด้านราคา พบว่าให้ความสําคญักบัราคาห้องพกัท่ีเหมาะสมกบัขนาด

หอ้งพกัเป็นอนัดบัแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.90 

3. ปัจจยัดา้นสถานท่ี พบว่าให้ความสําคญักบัเร่ืองสถานท่ีจอดรถและปลอดภยั

สาํคญัท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.07 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าให้ความสําคญักบัการลดราคาค่าเช่า

มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.05 

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร พบวา่ให้ความสําคญักบัเร่ืองการดูแลและให้บริการลูกคา้

อยา่งเท่าเทียมกนัเป็นลาํดบัแรก ท่ีค่าเฉล่ีย 7.13 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ให้ความสําคญักบัการบริการทาํความ

สะอาดอยา่งสมํ่าเสมอสาํคญัท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.70 

7. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ให้ความสําคญักบัเร่ืองความโปร่งและอากาศ

ถ่ายเทไดดี้มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 8.28 

ระดับของปัจจัยการตัดสินใจ 

โดยภาพรวมการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัฯ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

คิดเห็นของปัจจยัการตดัสินใจอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.32 เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายดา้น สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเร่ืองความพึงพอใจของผูเ้ช่ามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 

8.06 

2. เร่ืองภาพลกัษณ์ของหอพกัเป็นลาํดบัต่อมา ท่ีค่าเฉล่ีย 6.60 

3. ลาํดบัท่ีสามกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเร่ืองการเปล่ียนยา้ยงาน ท่ีค่าเฉล่ีย 

6.35 

4. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเร่ืองเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะนาํมา ท่ีค่าเฉล่ีย 6.27 

5. ต่อมาในเร่ืองเป็นหอพกัท่ีเปิดใหบ้ริการใหม่ ท่ีค่าเฉล่ีย 5.56 

6. ในเร่ืองการเปล่ียนยา้ยสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด ท่ี

ค่าเฉล่ีย 5.09  
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5.   อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ  

อายุ  รายได้  ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

ลกัษณะส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกเช่า

หอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑก์ารบริการ  ดา้น

การส่งเสริมการตลาด  และดา้นสภาพแวดลอ้ม  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

(1) ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ  จากการศึกษาพบวา่ โดยรวมปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของกลุ่ม

ตวัอย่างในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึง

ปัจจยัรายขอ้ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการดงักล่าวไดแ้ก่ ขนาดความกวา้งของห้องพกั, มี

ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เคเบิลทีวี, ร้านสะดวกซ้ือ, เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ 

ร้านไปรษณีย,์ ร้านสปา, ร้านขายโทรศพัทมื์อถือ, จาํนวนห้องท่ีไม่มากเกินไปใน

แต่ละชั้น, เง่ือนไขการเขา้พกั เช่น ห้ามประกอบอาหารในห้องพกั ห้ามเล่นการ

พนนั และมีระบบคียก์าร์ดป้องกนับุคคลภายนอก (เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของ

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงในธุรกิจบริการนั้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

ลว้นแลว้แต่เป็นการใหบ้ริการท่ีจดัเตรียมไวใ้หลู้กคา้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการหอพกั

จึงควรตระหนกัถึงการบริการต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิคความ

พึงพอใจดงัท่ี Payne (1993:92 อา้งถึงในณธีพฒัน์ วชิรชยัเกียรติ, 2552: 11-14) ได้

กล่าวไวว้า่ การบริการเป็นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ  ซ่ึงจะครอบคลุมทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงตวัสินคา้และ

บริการเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้
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และบริการของธุรกิจบริการดว้ย และผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ วรากรณ์  สีฮวบ (2551: บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาการตดัสินใจเลือกหอพกับริเวณ

โดยรอบมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกหอพกัของกลุ่มตวัอยา่งในระดบัมาก 

(2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า โดยรวมปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า

หอพกัของกลุ่มตวัอย่างในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบั

มากท่ีสุดเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ การโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชนท่ี

อยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงปัจจยัรายขอ้ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกเช่าหอพกัดงักล่าว ไดแ้ก่ การลดราคาค่าเช่า, การลดราคาค่าบริการอ่ืนๆ การ

ให้ส่วนลดสําหรับผูพ้กัท่ีใช้บริการมานาน, การให้ของสมนาคุณหรือของขวญั

ตามวาระโอกาสสําคญั และการโฆษณาดว้ยโปสเตอร์ประกาศในแหล่งชุมชน 

(เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย) ซ่ึงแสดงวา่ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากการ

ส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการ

ขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย

ประเภทซ่ึงอาจใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือก็ได้ แต่ต้องใช้หลักการเลือกใช้

เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั (Payne, 1993: 92, อา้งถึงในณธีพฒัน์  วชิรชยัเกียรติ 

2552: 11-14)  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  จนัจิรา  ตั้งทรงเจริญ 

ศรัญญา  ตั้งทรงเจริญ และวรรณธิดา  ยิม้แยม้ (2550: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนตใ์นเขตมีนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการในระดบัมาก 

(3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม  จากผลการศึกษาพบวา่ โดยรวมปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของกลุ่ม
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ตวัอย่างในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมากเกือบทุกขอ้ 

ยกเวน้ เร่ืองความโปร่ง อากาศถ่ายเทไดดี้ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัราย

ขอ้ด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัดงักล่าวได้แก่ ความโปร่ง 

อากาศถ่ายเทไดดี้ สภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ ความกวา้งของทางเดินในหอพกั 

และมีการจดัและตกแต่งบริเวณอยา่งเป็นสัดส่วน ซึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัของกลุ่มตวัอยา่งใน

ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้จิยัมีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนั้นส่งผลทั้งต่อ

สุขภาพกายและสุขภาพใจของผูเ้ช่าพกัอาศยั กล่าวคือ หากบุคคลไดอ้าศยัอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มดี สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ยอ่มทาํใหสุ้ขภาพแข็งแรง ไม่เส่ียง

ต่อโรคภยัไข้เจ็บ จิตใจปลอดโปร่ง สอดคล้องกับผลการวิจยัของ สุเทพ เช้ือ

สุวรรณ (2550: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั

ของผูเ้ช่าหอพกัในเขตเทศบาลนครระยอง พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในระดบัมาก และผลการศึกษาของ รุ่งศกัด์ิ  

จงคุม้วงศ์ (2551: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์แบบรายเดือน ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจในระดบัมาก 

ปัจจัยความพงึพอใจ 

            จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู ้เช่ามีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยั

เร่ืองเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะนาํมา ภาพลกัษณ์ของหอพกั และการเปล่ียนยา้ยงาน 

มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมในระดบัมาก ส่วนปัจจยั

เร่ือง การเปล่ียนยา้ยสถานศึกษา และเป็นหอพกัท่ีเปิดให้บริการใหม่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัในระดบัปานกลาง การท่ี

ปัจจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูเ้ช่ามีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัในระดบัมาก

ท่ีสุด เพราะในการเลือกเช่าหอพกันั้นเป็นเร่ืองท่ีตวัผูเ้ช่าเองจะตอ้งเป็นผูพ้ิจารณา

วา่ตรงตามความตอ้งการหรือไม่ หรือสามารถตอบสนองความตอ้งการไดห้รือไม่ 
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หากหอพกัมีลกัษณะต่างๆท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดแ้ลว้นั้น ผูเ้ช่าก็

จะเกิดความรู้สึกภายในจิตใจหรือท่ีเรียกว่าปัจจยัดา้นจิตวิทยา  (psychological 

factor) เพราะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ช่า เป็นปัจจยัท่ีอยูภ่ายในบุคคล

และมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การจูงใจของ Herzberg ท่ีเรียกวา่ทฤษฎีสองปัจจยั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 

2552: 150-156) ซ่ึงกล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความพอใจ และปัจจยัท่ีเป็น

สาเหตุของความไม่พอใจ ซ่ึงทฤษฎีน้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้น 2 กรณี คือ 

1) ผูผ้ลิต/ ผูข้ายจะตอ้งคาํนึงถึงความพอใจ หรือตวักระตุน้ท่ีสําคญัและจดัเตรียม

ลงไปในผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และ 2) ผูผ้ลิต/ ผูข้าย

จะตอ้งหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจของลูกคา้ 

6)  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

                จากผลการวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุม้

เกลา้ 32 ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นสถานท่ี ผูป้ระกอบการธุรกิจหอพกัควรสร้างหอพกัท่ีเดินทาง

สะดวก มีลานจอดรถท่ีสะดวกและปลอดภยั  รวมถึงมีการออกแบบและตกแต่ง

หอพกัใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มของหอพกั ผูป้ระกอบการธุรกิจหอพกัควรสร้าง

หอพกัอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อน โปร่ง มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก จดัสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู่มากข้ึน เช่น มีตน้ไม ้ดอกไม ้สวน มา้

นัง่ เพื่ออาํนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศของท่ีพกัอาศยัให้ร่มร่ืน ซ่ึงจะ

ทาํใหแ้ตกต่างจากหอพกัทัว่ไปในพื้นท่ีดงักล่าว 

3. ด้านกระบวนการให้บริการ ควรอาํนวยความสะดวกท่ีดีแก่ผูท่ี้มา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆของหอพกั  เช่น พาชมห้องตวัอย่างและบริเวณ

ใกล้เคียง นอกจากน้ีทางหอพกัควรจดัให้มีบริการทาํความสะอาดห้อง รวมถึง

ควรจดัให้มีพนกังานท่ีคอยบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือลูกคา้ตอ้งการความ
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1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
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การตลาดของหอพกั เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการเช่า
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7.  เอกสารอ้างองิ 

กฤติยา  โชตะมงัสะ.  “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนตใ์น
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ก รุง เท พ มหา นค ร”  รา ยง า นก า รศึ ก ษา ค้นคว้า อิส ระ  หลัก สู ตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยั
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กรุงเทพมหานคร.”  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองปริญญาบริหารธุรกิจ
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