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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

อพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
MARKETING MIX INFLUENCING DECISION OF CONSUMERS IN 
THONBURI DISTRICT, BANGKOK IN CHOOSING APARTMENT 

พรชยั ปิลนัธนรัตน์ 1  ผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ข าเดช 2 
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
รายงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการห้องพกัของบริการอพาร์ทเมน้ท ์รวม 5 
แห่ง ประกอบดว้ย รพี อพาร์ทเมนท์  มนีกร อพาร์ทเมนท์   เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเมน้ท์   บีระ
พนัธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์   และรัชดา อพาร์ทเมนท์ รวม 230 ตวัอยา่ง ซ่ึงท าการศึกษา
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึงกุมภาพนัธ์ 2557 และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test (One-way ANOVA)  และ 
Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ยกเวน้ ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนใหญ่มี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร และทุกปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยาและดา้นสังคม มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภค
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : อพาร์ทเมน้ท,์ เขตธนบุรี, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ 

 
 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This research has objectives to compare personal factors influencing consumers’ 

decision in choosing their apartment in Thonburi district – Bangkok and to study 
relationship of marketing mix and other relating factors with their decision.  
Questionnaire is used to collect data from customers of 5 apartments including Rapee 
Apartment, Maneekorn Apartment, M.M. Apartment, B-Rapan Apartment, and Ratchda 
Apartment – 230 samples in total.  This consumes the whole duration of 4 months during 
August 2013 till February 2014.  And, the statistics used to analyze data are percentage, 
mean, standard deviation, t-Test, F-Test (One-way ANOVA), and Multiple Regression 
Analysis (MRA) at significant level of 0.05. 

The findings reveal that every different personal factors can influence 
consumers’ decision in choosing their apartment in Thonburi district – Bangkok.  
Extended marketing mix (7Ps), excluding process, mostly have relation with their 
decision and every relating factors, including psychological and social factors have 
relation with their decision at the 0.05 significance level. 
KEYWORDS :  APARTMENT, THONBURI DISTRICT, MARKETING MIX, 
DECISION 
 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัประชากรโลกอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตเมืองของประเทศต่างๆ ทัว่โลก  โดย

มีการคาดการณ์กนัวา่ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1,740 ลา้นคนจาก 6,460 ลา้นคน
ในปี 2548 มาเป็น 8,200 ลา้นคนในปี 2573 ซ่ึงจะมีประชากรเกือบ 4,910 ลา้นคนหรือร้อย
ละ 60 ของประชากรโลกท่ีจะอาศยัอยู่ในเขตเมือง โดยมีสาเหตุจากทั้งการยา้ยถ่ินจาก
ชนบทสู่เมืองและการขยายขอบเขตพื้นท่ีเมือง ส าหรับประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของประชากรเมืองท่ีไม่แตกต่างกนั(ปราโมทย ์ประสาทกุล   สุรียพ์ร พนัพึ่ง 
และปัทมา วา่พฒันวงศ,์ 2550) 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของประเทศไทย ความ
เป็นอยู่ของประชากรในกรุงเทพมหานครตอ้งมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือกลางปี 
2556 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64,623 ลา้นคน แยกเป็นเพศชาย 31,438 ลา้นคนและ
เพศหญิง 33,185 ลา้นคน และแยกเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 7,791 ล้านคน ท่ีเหลือ 
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56,832 อยู่จงัหวดัต่างๆ รวมทั้งในเขตปริมณฑล หากแยกตามเขตท่ีพกัอาศยั พบว่า มี
ประชาชนอยูใ่นเขตเมือง ซ่ึงรวมถึงอยูใ่นเขตเทศบาลดว้ย 29,662 ลา้นคน และอยูน่อกเขต
เมือง 34,961 ล้าน คิดเป็นสัดส่วน เท่ากบั 0.85 เท่า (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556) โดยประชาชนในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศท่ีต่างเดินเขา้มาใน
กรุงเทพมหานครดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเหตุผลหลกัคือเพื่อการศึกษาและการท างาน 
ในขณะท่ีการด ารงชีวติอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ าเป็นตอ้งมีท่ีพกัอาศยัเป็นหลกัแหล่ง  

ที ่พกัอาศยั เ ป็นหน่ึงในปัจจ ยั สี่ ที ่จ  า เ ป็นในการด ารงชีว ิตของมนุษย ์เพื่อ
แสวงหาถ่ินฐานท่ีมีความมัน่คงปลอดภยั และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมาก
ที่สุด  ซ่ึงที่อยู ่อาศยัของมนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางดา้น
เทคโนโลยต่ีางๆ   ในปัจจุบนัสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ประชาชนตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน  การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัดว้ย
ตนเองกระท าไดไ้ม่สะดวก  ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา 
ความไม่สะดวกในการจดัหาท่ีอยู่อาศยัด้วยตนเอง และราคาท่ีดินและอาคารท่ีพกัท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน จึงมกัเร่ิมต้นด้วยการใช้บริการเช่าท่ีพกั ซ่ึงมีความต้องการท่ีมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน
ตลอดเวลา 

จากการตอ้งการเช่าท่ีพกัอาศยัของประชาชนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท า
ให้อพาร์ทเมน้ท์ซ่ึงเป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีลกัษณะคล้ายอาคารพาณิชยท่ี์มีหลายชั้นและแบ่ง
ออกเป็นยนิูตกลายเป็นอีกทางเลือกและท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความสนใจลงทุนสร้างอ
พาร์ทเมน้ท์โดยมีวตัถุประสงค์ให้บริการเช่าข้ึนมาแข่งขนัเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2554  
มีท่ีพกัอาศยัในกลุ่มประเภทอพาร์ทเมน้ท์ในเขตกรุงเทพมหานคร 476,307 แห่งและทัว่
ประเทศ 354,487 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของท่ีพกัอาศยัทุกประเภททัว่ประเทศ (กลุ่ม
สถิติประชากร ส านกัสถิติสังคม, 2554) 

ผูป้ระกอบการในธุรกิจให้บริการเช่าห้องพกัประเภทอพาร์ทเมน้ท์โดยเฉพาะใน
เขตธนบุรี ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีของ 7 แขวง ไดแ้ก่ แขวงบุคคโล แขวงดาวคะนอง แขวง
ตลาดพลู แขวงวดักลัป์ยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ และแขวงส าเหร่ ซ่ึงมีประชาชน
อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและมีความต้องการท่ีพกัอาศยัในระดับสูงเช่นกัน จึงควรให้
ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นโดยใช้ประสานร่วมกนัเพื่อส่ง
มอบบริการคุณภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย ท าให้มีผูใ้ชบ้ริการห้องพกัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  จึงท าให้
ผูว้ิจ ัยเกิดความสนใจเลือกศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
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ประกอบการตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละใช้ก าหนดแนวทางการพฒันาห้องพกั
และบริการส าหรับสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
อพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ท
เมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ท
เมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
         ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา  

5. อาชีพ  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. ภูมิล าเนาเดิม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ   ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
คุณลกัษณะส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นค่าใชจ่้าย  

3. ดา้นสถานท่ีและช่องทางใหบ้ริการ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5. ดา้นบุคลากร  

6. ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  

7. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
1. ดา้นจิตวทิยา 

2. ดา้นสังคม 

 
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการอพาร์ท
เม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
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2. ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
โดยเฉพาะการให้บริการห้องพกัในอพาร์ทเมน้ท์เพื่อให้สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได้
อยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ซอฟทบิ์ส พลสั บริษทัจ ากดั (2556); ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (2556) อพาร์ทเมน้ทเ์ป็นท่ีพกัอาศยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยอาคารพาณิชยท่ี์มีหลาย
ชั้นและแบ่งออกเป็นยนิูต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เช่า ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของอพาร์ทเมน้ท์
มกัเป็นผูมี้รายไดน้้อย โดยตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนคลา้ยคลึงกบัแฟลต  และกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นผูมี้รายไดป้านกลางและสูง โดยตั้งอยูใ่กลศู้นยก์ลางธุรกิจ 

Kotler, Philip (1994) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบติัการใดๆ ท่ีกลุ่ม
บุคคลหน่ึงไม่สามารถน าเสนอใหอี้กกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละไม่ได้
ส่งผลของความเป็นเจา้ของส่ิงใด ทั้งน้ีการกระท าดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กบั
สินคา้ท่ีมีตวัตนได ้

รุจาภา แพ่งเกษร (2556) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบด้วย อายุและล าดับขั้นของวงจรชีวิต อาชีพ 
สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวติ และบุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary (1997); ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548: 
34-36) องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น (7P’s) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีและช่องทางให้บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผูใ้ห้บริการ ส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ และกระบวนการให้บริการ ตอ้งประสานสอดคล้องกนัเป็นอย่างดีท าให้มี
ประสิทธิผล 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. (2006) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคนปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑ์และบริการ

ต่างๆ 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. (2006) ปัจจยัดา้น
จิตวทิยา ประกอบดว้ย การจูงใจ (Motivation) ซ่ึงหมายถึงพลงัส่ิงกระตุน้ภายในตวัของแต่
ละบุคคลท่ีกระตุน้ให้ปฏิบติั บุคลิกภาพและแนวความคิดเห็นของตนเอง (Personality and 
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Self- concept) ซ่ึงหมายถึง ลกัษณะด้านจิตวิทยาภายในของบุคคลท่ีช่วยก าหนดและ
สะทอ้นถึงวิธีการท่ีบุคคลหน่ึงตอบสนองส่ิงแวดลอ้มของเขา การรับรู้ (Perception) ซ่ึง
หมายถึง กระบวนการการท่ีแต่ละบุคคลได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยการซ้ือหรือ
การบริโภค  การเรียนรู้ (Learning) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์ โดยการซ้ือหรือการบริโภค และความเช่ือและทศันคติ (Belief and 
Attitudes) ซ่ึงหมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้ เพื่อใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ี
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538); Enzel, Kollat (อา้งถึงใน วทิยาลยัชุมชนสระแกว้, 2555) 
ปัจจยัทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 4 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัใช้ในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการ
หอ้งพกัของบริการอพาร์ทเมน้ทท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตธนบุรี 5 แห่ง ไดแ้ก่ รพี อพาร์ทเมน้ท ์มนีกร 
อพาร์ทเมน้ท ์เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเมน้ท์  ระพนัธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ และรัชดา อพาร์ท
เมน้ท ์รวม 539 หอ้ง ซ่ึงใชแ้ทนจ านวนประชากรและใชสู้ตร Taro Yamane ในการค านวณ
เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรท่ีมีจ านวนระบุไวแ้น่นอน n  
= N / (1 + Ne2) ได ้230 ตวัอยา่ง โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนจ านวนของประชากร
ได ้รพี อพาร์ทเมนท์ 14 ตวัอยา่ง มนีกร อพาร์ทเมนท ์ 165 ตวัอยา่ง เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเมน้ท ์
18 ตวัอย่าง  บีระพนัธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 24 ตวัอยา่ง และรัชดา อพาร์ทเมน้ท์ 9 
ตวัอยา่ง  

ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยแบบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูล
มาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซส าหรับแบบสอบถาม
ประเภทขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2-4 และในภาพรวม  ซ่ึงไดค้่ามากกวา่ 0.7 และใช้สถิติ
ต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละส าหรับบรรยายคุณลกัษณะด้านปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ียส าหรัยบรรยายความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทใ์นเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ในการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และใช ้F – Test ทดสอบความแตกต่าง
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ระหวา่งปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ภูมิล าเนาเดิม  กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการ อพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร     ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  โดยปัจจยัท่ีพบความแตกต่าง ผูว้ิจยั
ไดท้  าการเปรียบเทียบแบบรายคู่โดยใชว้ิธีของ Sheffe และใช ้MRA ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ท์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู ้บริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพโสด จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมี
ภูมิล าเนาเดิมอยูก่รุงเทพฯ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ์โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นประเภทและขนาดของห้องพกัและห้องน ้ ามาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.48 

ดา้นค่าใช้จ่ายโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นค่าเช่าถูกกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืนใน
ละแวกใกลเ้คียงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.70 

ด้านสถานท่ีและช่องทางให้บริการโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านท่ีตั้งอยู่ติด
ถนนใหญ่หลายเส้นทางหรือในซอยท่ีไม่ลึกและไม่เปล่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.90 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการให้โอกาสทดลอง
ใชบ้ริการ โดยสามารถยกเลิกสัญญาเช่าและไดเ้งินประกนัคืนเม่ือไม่พึงพอใจหรือเปล่ียนใจ
ภายใน 7 วนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.98 

ดา้นบุคลากรโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความเพียงพอของจ านวนพนกังาน
ใหบ้ริการ ท าความสะอาด และรักษาความปลอดภยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.68 

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการออกแบบและ
จดัสรรพื้นท่ีและหอ้งพกัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.78 
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ด้านกระบวนการให้บริการโดยให้ความส าคญักับปัจจยัด้านระบบรักษาความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.77 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นจิตวิทยาโดย

ให้ความส าคญักับปัจจัยด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านเพื่อน ามาใช้พิจารณา
เปรียบเทียบมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.66 

ดา้นสังคมโดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นเพื่อนๆ หรือเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.76 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
อพาร์ทเมน้ทใ์นเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการตระหนกั
ถึงความจ าเป็นของความตอ้งการท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.88 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ท

เมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ยกเวน้ ด้าน
กระบวนการให้บริการ) ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ท
เมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทุกปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตวัแปรอิสระ สถิติ ค่านยัส าคญั ผลลพัธ์ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.00 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.00 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.00 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.00 ยอมรับ 
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.00 ยอมรับ 
ภูมิล าเนาเดิม  F-Test 0.00 ยอมรับ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นค่าใชจ่้าย MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นสถานท่ีและช่องทางใหบ้ริการ MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นบุคลากร MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.52 ปฏิสธ 

 
 

 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
สุภาพร สิงห์ประเสริฐ (2549) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุและรายได้ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้พกัเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทย์า่นสุขุมวิทแตกต่าง
กนั และส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นรูปลกัษณ์และคุณภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความ
ภกัดีในการเขา้พกัเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทย์า่นสุขมุวทิ 

อภิญชา สุดเวหา (2549) พบว่า อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท์ในเขตเทศบาลคลองหลวง  

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดา้นจิตวทิยา MRA 0.00 ยอมรับ 
ดา้นสังคม MRA 0.00 ยอมรับ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุภาพร%20สิงห์ประเสริฐ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย กระบวนการ 
บุคลากร และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ท
เมน้ท ์  

ณัฐกฤตา ชิดนอก (2551) พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
การใชบ้ริการของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ท ์บริษทั ณรงคแ์มนชัน่ จ  ากดัแตกต่างกนั  

ดุจดาว ประภาวฒัน์เวช (2549) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านท าเลท่ีตั้ง ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าห้องของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์บา้นรินรดา และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าห้องของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทบ์า้นรินรดาในดา้นระยะเวลาท่ีพกัอาศยั  

อิศราภรณ์  ป่ินปิติ (2553) พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน และภูมิล าเนาเดิมท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั  และปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
อัตราการใช้บ ริการ ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่ง เสริมการตลาด บุคลากร และ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกั 

วรรณนิภา  มหาวงศ์ (2555) พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพ 
อาชีพ และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ทใ์นเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัทางสังคมและกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ 5 ระดบัมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเ ลือก เ ช่าอพา ร์ทเม้นท์  ในเขตบางกะปิ  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ (2552) พบว่า ปัจจยัด้านสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ 
ข้อเสนอแนะ 

ดา้นหอ้งพกัและหอ้งน ้า 
ประกอบดว้ย ประเภท ขนาด การออกแบบ และจดัสรรพื้นท่ี ใหค้วามเหมาะสมใน

การเลือกใชบ้ริการโดยทัว่ไป 
ดา้นค่าเช่า 
ควรถูกกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนในละแวดใกลเ้คียงเพื่อดึงดูดความสนใจ 
ดา้นท าเลท่ีตั้ง 
อยูติ่ดถนนใหญ่หรืออยูใ่นซอยท่ีไม่ลึกและไม่เปล่ียว 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐกฤตา%20ชิดนอก&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดุจดาว%20ประภาวัฒน์เวช&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ควรเปิดโอกาสให้เกิดการทดลองใชบ้ริการ โดยสามารถยกเลิกสัญญาเช่าและได้

เงินประกนัคืนเม่ือไม่พึงพอใจหรือเปล่ียนใจภายใน 3, 5 หรือ 7 วนั 
ดา้นบุคลากร 
ควรจดัให้มีจ  านวนพนกังานให้บริการท าความสะอาดและรักษาความปลอดภยัท่ี

เหมาะสม 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
มุ่งเนน้ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัใหเ้กิดความไวว้างในการใชบ้ริการ 
ดา้นอ่ืนๆ  
ห้องพกัเป็นปัจจยัจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีควรท าให้ผูใ้ช้บริการมีความสุขในการพกัอยู่

อาศยั ซ่ึงสามารถช่วยแนะน าผูใ้ชบ้ริการเพิ่มข้ึนไดจ้ากแนะน าต่อได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ผูบ้ริโภคในการศึกษาคร้ังน้ีอาจเขา้ใจว่ากระบวนการให้บริการควบรวมอยู่ใน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จึงท าให้ผลการศึกษาแสดงว่ากระบวนการให้บริการไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผูบ้ริโภคในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงท าการศึกษาเพื่อท าการยืนยนัผลถึงความ
เหมือนหรือแตกต่างกนัต่อไป 

2. ผูท่ี้สนใจควรเลือกท าศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว
หรือจ านวนสมาชิกท่ีพกัร่วมห้องเพิ่มเติมด้วย  ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าปัจจยัดังกล่าวน้ีน่าจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทด์ว้ย 
บรรณานุกรม 

ณฐักฤตา ชิดนอก. “ความพงึพอใจการใช้บริการของผู้พักอาศัยอพาร์ทเม้นท์ บริษัท ณรงค์
แมนช่ัน จ ากัด.” รายงานการคน้ควา้อิสระสาขาวิชาการจดัการการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2551 

ดุจดาว ประภาวฒัน์เวช. “ความพึงพอใจ พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้พัก
อาศัยต่อการให้บริการของอพาร์ทเม้นท์บ้านรินรดา .” สารนิพนธ์สาขาวิชา
การตลาด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ของผู้บริโภควัยเกษียณ.” วิทยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ณัฐกฤตา%20ชิดนอก&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=การจัดการการตลาด&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดุจดาว%20ประภาวัฒน์เวช&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
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