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Abstract 

The objectives of this quantitative research were; 1) to study the relationship of 

demographic factors related to the decision to rent apartment 2) to study the marketing 

mix factors (7Ps)  affects the decision to rent apartment and 3)  to study psychological 

factors affecting the decision to rent apartment.  The study used online and offline 

questionnaire as a tool to collect the data applying purposive sampling technique. The 

pilot study includes 30 samples and the main study collected the data from 420 people 

of working-age population in Phuket province.  The statistical analysis tools include 

descriptive statistic such as percentage, average mean, standard deviation and the 

inferential such as F-test One-way ANOVA and multiple regression analysis. The result of 

the research reveals that from 420 respondents; the majority gender is female (57.4% ) , 

age between 30-39 (50.5% ) , graduated with a bachelor’s degree (67.4% ) , domiciled in 

southern ( 69.5% ) , single ( 60% ) , company employee (55. 0% )  and monthly income 

between 10,001-20,000 baht (30.2% ). For the first hypothesis, the different demographic 

factors monthly income has significant influences in overall decision to rent apartment of 

the working-age population in Phuket province. For the second hypothesis, marketing mix 
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factor ( 7Ps) , place, promotion, people, process and physical have significant positive 

relationship in overall decision to rent apartment of the working-age population in Phuket 

province.  And for the third hypothesis, 3 psychological factor including motivation, 

perception and attitude have significant positive relationship in overall decision to rent 

apartment of the working-age population in Phuket province. The results are applied in 

presenting the guidelines and to gain in marketing planning for the entrepreneur, 

administration and all related parties. 
 

Keywords: Marketing mix factors (7Ps), Apartment, Decision 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัย

ดานประชากรศาสตร ท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงาน 2) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัย

ทำงาน และ 3) ศึกษาปจจัยของดานจิตวิทยา ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุม

วัยทำงาน โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ตท่ีกำลัง

อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลนำรองกลุมนอกตัวอยางจำนวน 30 ราย และ

กลุมตัวอยางจำนวน 420 ราย ดวยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังฝายทรัพยากรบุคคลของแตละ

องคกร ในท้ัง 3  อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อำเภอกะทู และอำเภอถลาง โดยไดระบุจำนวนของผูตอบ

แบบสอบถามเทาๆ กัน เพ่ือนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาในการหาความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไดทำการทดสอบสมมติฐานดวย F-Test (One-way ANOVA) 

และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบวา จากจำนวนกลุมตัวอยาง 420 ราย สวนใหญ

เปนเพศหญิง (รอยละ 57.4) มีชวงอายุระหวาง 30-39 ป (รอยละ 50.5) เปนผูสำเร็จการศึกษาสูงสุดใน

ระดับปริญญาตรี (รอยละ 67.4) สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในภาคใต (รอยละ 69.5) มีสถานภาพโสด (รอยละ 

60) เปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 55) และมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท (รอย

ละ 30.2) จากสมมติฐานท่ี 1. ขอมูลดานประชากรท่ีมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเชาอะพารตเมนตโดยรวมตางกัน จากสมมติฐานท่ี 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดาน

ลักษณะทางกายภาพ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ จากสมมติฐานท่ี 3. ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การ

รับรู และทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ตอยาง
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มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาจะถูกนำไปประยุกตใหแกผูประกอบกิจการ สามารถ

นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนี้ ไปใชเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป 
 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) อะพารตเมนต การตัดสินใจ 
 

บทนำ 

ปจจุบันอุตหกรรมการบริการมีบทบาทท่ีสำคัญตอการทองเท่ียวของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

จังหวัดท่ีมีนักทองเท่ียวสูงสุดสามอันดับในป 2562 โดยอันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร มีจำนวน

นักทองเท่ียว 65.5 ลานคน รองลงมาจังหวัดชลบุรี 18.5 ลานคน และอันดับสุดทาย จังหวัดภูเก็ต 14.5 

ลานคน (Division of Tourism and Sports Economy, 2020) แสดงใหเห็นวาสามจังหวัดท่ีเปนเมือง

หลักของประเทศไทย สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ

บริการมีการขยายตัวตามลำดับ และเพ่ือเปนการรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป จึงสงผลใหมี

จำนวนแรงงานจากตางจังหวัด แรงงานตางดาวและนักลงทุนชาวตางชาติหลั่งไหลเขามาประกอบธุรกิจและ

อยูอาศัยในประเทศไทยมากข้ึนอยางตอเนื่อง จังหวัดภูเก็ตในภาคใตถือวาเปนจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญ

ของนักทองเท่ียวและนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติจากท่ัวโลก โดยจังหวัดภูเก็ตมีเปาประสงคใน

วิสัยทัศนวา “ศูนยกลางการทองเท่ียว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน มุงสูจังหวัดท่ีพัฒนาแลวภายในป พ.ศ. 2579 (Hub of International in tourism Education 

and Innovation Value based Economy) เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจใหจังหวัดภูเก็ตมีความเจริญรุงเรือง จึง

สงผลใหเกิดเจาของกิจการรายใหมควบคูไปกับการเพ่ิมข้ึนของจำนวนแรงงานอยางตอเนื่อง ในป 2560 มี

จำนวนนายจางในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14.3 หม่ืนราย เพ่ิมข้ึนในป 2561 จำนวน 14.7 หม่ืนราย และ

เพ่ิม ข้ึนในป  2562 จำนวน 16.6 ห ม่ืนราย (Phuket Provincial Statistical Office, Phuket Labor 

Situation Report as of January-December, 2019) สอดคลองตอสถานภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ต 

ในป 2560 มีจำนวน 4.1 แสนคน เพ่ิมข้ึนในป 2561 จำนวน 1.3 พันคน และเพ่ิมข้ึนในป 2562 จำนวน 

5.8 พั น ค น  ( Phuket Provincial Statistical Office, Survey of Working Conditions of the 

Population at the Provincial level, 2019) เหลานี้ทำใหเกิดความตองการดานท่ีอยูอาศัยซ่ึงเปนปจจัย

ข้ันพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สงผลใหท่ีอยูอาศัยประเภทหอง/ตึกแถว/อาคารพาณิชย ในป 2560 มีจำนวน

รอยละ 40.6 ในป 2561 มีจำนวนรอยละ 36.81 และในป 2562 มีจำนวนรอยละ 37.33 ของประเภทท่ีอยู

อาศัยท้ังหมด (การสำรวจภาวะเศษรฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสถิติแหงชาติ, 

2562) โดยมีสถานภาพการครอบครองแบบเชาอยูอาศัยในป 2560 มีจำนวนรอยละ 48.89 และในป 2561 

มีจำนวนรอยละ 45.01 นายบุญ บงสกุล นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพยภูเก็ต เปดเผยถึงภาพรวมการ

ลงทุนพัฒนาอลังหาริมทรัพยในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตวา มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนดานท่ี

อยูอาศัยทุกประเภท ซ่ึงมีความสอดคลองกับนายกองศักดิ์ คูพงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต  
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ไดกลาวถึงแนวโนมการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ตวา มีการเติบโตอยางตอเนื่องและในป

ตอๆ ไป นับจากป 2562 มีโรงแรมเปดใหมท่ีมีจำนวนหองท้ังหมดไมต่ำกวา 5,742 หอง (Nora Chapman, 

2019) จากขณะท่ีจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนหองพักอยูแลวประมาณ 99,179 หอง (กรมการทองเท่ียวกรมการ

บินพลเรือน และสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาภูเก็ต, 2562) ท้ังนี้เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจตางๆ ใน

จังหวัดภูเก็ต และจำนวนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องท่ีหลั่งไหลเขามาเพ่ือแสวงหารายไดในจังหวัดภูเก็ต

นั้น สงผลใหท่ีอยูอาศัยเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานของจำนวนแรงงานในจังหวัดภูเก็ตมีความตองการมากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษาถึงจากความเจริญรุงเรืองของจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญและสนใจถึงการ

ศึกษาวิจัยในหัวขอ “ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัด

ภูเก็ต” โดยพิจารณาจากปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา สถานภาพ

การสมรส  อาชีพ และระดับรายไดตอเดือน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแก ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (promotion) ปจจัย

ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ปจจัยดานบุคคล (People) ปจจัยดานกระบวนการ (Process) และ

ปจจัยดานลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาถึง ปจจัยทางดานจิตวิทยา

ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ วามีปจจัยใดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะ

พารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดยผลการศึกษาท่ีไดสามารถทำใหทราบถึงการ

ตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงาน เพ่ือนำไปพัฒนาใชเปนประโยชนในธุรกิจอะพารต

เมนต 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารต

เมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนต

ของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานจิตวิทยา ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัย

ทำงานในจังหวัดภูเก็ต 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 
 

ขอบเขตการศึกษา   

 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต 

สำหรับขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรกลุมวัยทำงานท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปและกำลัง

อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 295,102 ราย (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามสาขาของกลุม

ประชากรกลุมวัยทำงาน  ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีมีงานทำ จำแนกตามอาชีพในป 2560) กลุมตัวอยางคือ 

ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 420 ราย 

  สำหรับขอบเขตดานระยะเวลา อยูระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

 ความหมายของประชากรศาสตร คือ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได และเชื้อชาติ เหลานี้ถือวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ท่ีนักการตลาดนำมาเปนเครื่องมือเพ่ือ

พิจารณาถึงการแบงสวนทางการตลาด (Market Segmentation) โดยนำมาเชื่อมโยงกับความตองการและ

จำนวนการใชสินคาของผูบริโภคในแตละดาน Schiffman and Wisenblit (2015) ไดกลาวไววา การแบง

สวนทางการตลาด คือการแบงกลุมของผูบริโภคโดยแบงตามเกณฑ ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ประเภทและขนาดของครัวเรือน และท่ีตั้งทางดานภูมิศาสตร เปน

ตน ซ่ึงเกณฑเหลานี้จะเปนตัวแปรท่ีสามารถสำรวจได จึงทำใหนักการตลาดสามารถจำแนกผูบริโภคแตละ

ประเภทตามท่ีกำหนดไวไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ีเฉพาะเจาะจงไว 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 อดุ ล ย  จ าตุ ร งค กุ ล  แล ะดลย า  จ า ตุ ร งค กุ ล  (Jaturongkakul, A. , 2002) ได ก ล า ว ไว ว า  

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือท่ีสามารถควบคุมปจจัยการตลาด โดยท่ัวไปจะ

นิยมแบงสวนประสมทางการตลาดเปน 7Ps ซ่ึงประกอบดวย 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนปจจัยแรกท่ีมีความสำคัญเพราะผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีตอบสนอง 

ตอความตองการของผูบริโภคโดยตรงท้ังสินคาและบริการ จึงเปนหัวใจหลักท่ีสำคัญของการดำเนินธุรกิจ 

โดยมีคุณลักษณะสำคัญ คือ คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพมาตรฐานในดานตางๆ  

 2. ราคา (Price) การกำหนดราคาถือเปนกลยุทธท่ีสำคัญของธุรกิจ ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน 

ประเภทของสินคา ตนทุนการผลิต ความเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบท่ีนำมาใช รูปแบบของการจัด

จำหนาย และการสงเสริมการขาย เปนตน ดังนั้นการกำหนดราคาของสินคายังมีนโยบาย เพ่ือเปนกลยุทธ

ตอผูบริโภคท่ียอมแลกในรูปแบบของตัวเงิน 

 3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ ชองทางในการนำสินคาและบริการออกสูทองตลาด เพ่ือให

ถึงมือผูบริโภคในรูปแบบตางๆ  

 4. การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการสื่อสารระหวางผูจัดจำหนายและผูบริโภคตาม

กลุมเปาหมาย เพ่ือนำขอมูลของสินคาท่ีจัดจำหนายโดยการรับรู มีวัตถุประสงคใหสินคาและบริการเปนท่ี

นาสนใจเกิดแรงจูงใจในการการบริโภคดวยการจูงใจในรูปแบบการสงเสริมการขาย เชน การขายตรง 

(Direct Sales) การประชาสัมพันธ (Public Relations) การบริการ (Service) การสงเสริมการขาย 

(Sales Promotion) เปนตน  

 5. บุคคล (People) คนยอมมีความเก่ียวของในกิจกรรมการบริการโดยตรง ซ่ึงเปนท้ังผูใหบริการ

และผูรับบริการ ในขณะเดียวกันคนสามารถทำใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพ ท้ังในดานลบและดานบวก 
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ดังนั้นองคกรในแตละธุรกิจไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญลวนแลวแตตองมีการสรรหา คัดสรร และการ

ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู พัฒนาศักยภาพและความนาเชื่อถือ 

 6. กระบวนการ (Process) เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีเปนวิธีการปฏิบัติงานดานการบริการท่ี

ตองนำเสนอตอผูบริโภค เพ่ือมอบการบริการท่ีรวดเร็วและมีความถูกตอง จนทำใหผูใชบริการเกิดความพึง

พอใจและประทับใจถึงประสิทธิภาพท่ีเกิดจากตัวพนักงาน การใชอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย เพราะสิ่งนี้

เปนตัวชวยท่ีดีในการใหบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีดีได  

7. การนำเสนอและการสรางลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เปนการนำเสนอและสรางลักษณะทางกายภาพใหแกผูใชบริการ ท้ังในดานกายภาพและรูปแบบของการ

บริการดานตางๆ เปนการสรางการบริการท่ีมีคุณภาพและสรางคุณภาพ เชน บุคลิกภาพ การแตงกาย 

ความสุภาพออนโยนในการเจรจา สิ่งเหลานี้เปนสื่อกลางท่ีผูใชบริการสามารถรับรูถึงประสิทธิภาพและ

คุณภาพท่ีจะไดรับจากการไดรับบริการดวย สวนดานกายภาพเปนสวนหนึ่งท่ีดึงดูดใจ เชน การตกแตง

สถานท่ีอยางสวยงาม และมีสภาพแวดลอมดี มีลานจอดรถบริการในบริเวณท่ีปลอดภัย เปนตน 
 

แนวคิดและทฤษฎีดานจิตวิทยา 

วิทวัส รุงเรืองผล (Roongruengpol, W., 2015) ไดกลาวไววา การศึกษาปจจัยทางดานจิตวิทยา 

(Psychological Factor) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือก

บริโภคสินคาของแตละบุคคลไดนั้น ตองอาศัยการไดรับอิทธิพลมาจากจากปจจัยดานจิตวิทยาซ่ึงเปนปจจัย

ภายในตัวของผูบริโภคท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจ เชน เม่ือรูสึกกระหายน้ำ จะ

บริโภคเครื่องดื่มประเภทไหนก็ดับกระหายน้ำได แตหากถามวาจะบริโภคเครื่องดื่มชนิดใดและจะบริโภค

จากท่ีรานคาไหนดีนั้น สภาพทางดานจิตใจจะเปนแรงกระตุนใหเกิดความตองการนั้นๆ มากกวาลักษณะ

ทางกายภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานปจจัยทาง ดานจิตวิทยาประกอบดวย 5 

ปจจัย ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ชวิฟแมน และ เลสลีย (Schiffman and Leslie, 1994) ไดกลาวไววา นักการตลาดจำเปนตอง

วิเคราะหผลจากการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับการซ้ือสินคาและการใชสินคา ดวยเหตุผล

หลายประการ อาทิเชน หากกลยุทธทางการตลาดตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของ

ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม จนทำใหกิจการมีกำไรและธุรกิจประสบผลสำเร็จไดนั้น นั่นหมายความวา

พฤติกรรมของผูบริโภคลวนมีผลตอกลยุทธทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (Sereerut, S., et al, 2017) ไดกลาวถึง ข้ันตอนของกระบวนการการ

ตัดสินใจบริโภค ประกอบดวย 5 ข้ันตอน การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตัดสินใจบริโภค และพฤติกรรมหลังบริโภค  
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบของงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สำหรับประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีกำลัง

ทำงานและอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 295,102 ราย (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามสาขา

ของกลุมประชากรกลุมวัยทำงานท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีมีงานทำ จำแนกตามอาชีพในป 2560) โดยจำแนก

ตามอำเภอท้ังสามของจังหวัดภูเก็ต อำเภอละ 140 รายเทาๆ กัน กลุมตัวอยางสำหรับการวิจัย (Sample 

Size) จำนวน 420 ราย โดยใชตารางของ Taro Yamane ในการกำหนดกลุมตัวอยางโดยกำหนดระะดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 และยอมรับความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมเกิดข้ึนไดไมเกินรอยละ 5 

หรือ 0.05 จากจำนวนประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต และทำการกำหนดโควตา (Quota-

sampling)  
 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

แบงการวิเคราะหเปน 2 สวนใหญ คือ  

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการนำเสนอและอธิบายขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดานประชากรศาสตร คาเฉลี่ยของตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) และ ปจจัยจิตวิทยา 

2. การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชการทดสอบคาเอฟ (Independence Sample F-Test)  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-Test (One-Way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางรายคู

ดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 วัตถุประสงคท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.4 มีชวงอายุระหวาง 30-39 ป สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.5 กลุมตัวอยางเปน

ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.4 มีภูมิลำเนาอยูในภาคใตมากถึง

รอยละ 69.5 มีสถานภาพการสมรสเปนโสด รอยละ 60 สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 55 มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.2 

วัตถุประสงคท่ี 2 การวิเคราะหระดับความสำคัญเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ทุกดานในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.70) โดยปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมไดรับระดับความสำคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 
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4.77) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี เชน น้ำประปาสะอาด ไมขาดแคลน 

ระบบไฟฟา ระบบระบายอากาศภายในอาคารและหองพัก ระบบจัดการของเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล และมี

ระบบอัคคีภัย ไดรับระดับความสำคัญอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.82) สำหรับการวิเคราะห

ระดับความสำคัญเก่ียวกับปจจัยดานจิตวิทยา พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนใหญใน

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.52) โดยปจจัยดานการเรียนรูโดยรวมไดรับระดับความสำคัญมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.66) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การท่ีกลุมตัวอยางไดเยี่ยมชมสถานท่ีจริง หองพัก

จริง และไดทดลองสิ่งอำนวยความสะดวกจริง มีผลตอการตัดสินใจเชาของกลุมตัวอยางในระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.76) สำหรับการวิเคราะหระดับความสำคัญเก่ียวกับปจจัยดานการตัดสินใจเชาอะพารต

เมนต พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับทุกปจจัยในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.48) โดยปจจัย

ดานการตัดสินเชาอะพารตเมนตโดยรวมไดรับระดับความสำคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจเชาอะพารตเมนตเนื่องจากตั้งอยูในทำเลท่ีปลอดภัยใน

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.78) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบและการวิเคราะหความแปรปรวนระหวาง ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ท่ีมีตอระดับการตัดใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต 

  สมมติฐานท่ี 1 ขอมูลดานประชากรท่ีแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา

สถานภาพการสมรส อาชีพ และระดับรายไดตอเดือนท่ีมีความแตกตางกัน สงผลตอระดับของการตัดสินใจ

เชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน  

  สรุปไดวา จากการทำสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ independence f-test และการวิเคราะหคา

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบพบวา 

 - เพศและอายุ ท่ีแตกตางกันมีระดับของการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัย

ทำงานไมแตกตางกัน 

 - การศึกษา ภูมิลำเนา สถานภาพการสมรส อาชีพ และระดับรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกัน  

มีระดับการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานท่ีแตกตางกันมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของ

ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ดานกระบวนการ และปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานใน

จังหวัดภูเก็ต โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการศึกษาพบวา มีตัวแปรอิสระ 5 ดาน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของ

ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ปจจัยชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยลักษณะทางกายภาพ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา 

ปจจัยชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยลักษณะทาง

กายภาพ จะมีระดับการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานสูงกวาดานอ่ืนๆ  

 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยจิตวิทยา ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ดานบุคลิกภาพ และ

ทัศนคติ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดย

ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจยัสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

B SE Beta t Sig. 

1.ดานผลิตภัณฑ .018 .075 .019 .245 .807 

2.ดานราคา .032 .088 .032 .364 .716 

3.ชองทางการจัดจำหนาย .187 .076 .196 2.449 .015* 

4.ดานสงเสริมการตลาด -.201 .090 -.222 -2.232 .026* 

5.ดานบุคลากร .180 .083 .215 2.178 .030* 

6.ลักษณะทางกายภาพ .282 .113 .291 2.507 .013* 

7.ดานกระบวนการ .217 .095 .214 2.286 .023* 

R=0.712a, Adjust R2 =0.499, F=60.627 
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ปจจัยดานจิตวิทยา Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

B SE Beta t Sig. 

1.แรงจูงใจ .120 .036 .136 3.365 .001* 

2.การรับรู .171 .022 .267 7.686 .000* 

3.การเรยีนรู .028 .042 .028 .654 .514 

4.บุคลิกภาพ .172 .042 .168 4.119 .000* 

5.ทัศนคติ .399 .041 .422 9.702 .000* 

R=0.784, Adjust R2=0.782, F=301.305 

 

ผลการศึกษาพบวา มีตัวแปรอิสระ 4 ดาน ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของ

ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก แรงจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ โดยมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา การรับรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ จะมีระดับการตัดสินใจเชาอะพารต

เมนตของประชากรกลุมวัยทำงานสูงกวากลุมอ่ืนๆ สรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Lertdejdecha, T. (2014) ท่ีพบวา ผูเชาหอพักสวนใหญเปนเพศหญิง โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.4 

ของกลุมตัวอยาง เปนผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 30-39 ป มีจำนวนสูงท่ีสุด กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูท่ีสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Sereerut, S. (2017) ท่ีกลาววา การศึกษา

เปนปจจัยท่ีทำใหผูบริโภคมีความคิดในการตัดสินใจ การมีคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน 

โดยเฉพาะผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา จะไดเปรียบในแงของการรับรูและเขาถึงขอมูลไดมากกวา โดยคิด

เปนสัดสวนรอยละ 67.4 โดยมีภูมิลำเนาอยูในภาคใตมากถึงรอยละ 69.5 มีสถานภาพการสมรสเปนโสด 

รอยละ 60.0 โดยเปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 55.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-

20,000 บาท รอยละ 30.2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต เปนกลุม

วัยทำงานชวงวัย กลางคน เปนกลุมวัยท่ีมีอำนาจในการตัดสินใจสูง รวมไปถึงการเขาถึงขอมูล และยังเปน

กลุมท่ีมีงานทำมีรายได ซ่ึงสอดคลองตอการศึกษาของ Chotesukarn, P. (2012) ท่ีพบวา ดานลักษณะทาง

กายภาพท่ีสำคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกเชาอะพารตเมนต คือความสะดวกสบายภายในอาคารท่ีมีความ

พรอมในดานตางๆ 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) จากผลการศึกษาพบวามี 5 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัด
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จำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะกายภาพ และปจจัยดาน

กระบวนการ จากผลการศึกษาดังกลาว สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย มีทำเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สะดวกตอการเดินทาง สอดคลองตอผลการศึกษาของ Alonso 

(1975) อางใน Kongpet, S. (2010) ไดกลาววา การเลือกท่ีพักอาศัยควรพิจจารณาความสัมพันธระหวาง

ท่ีตั้งกับสภาพแวดลอม ระยะหางจากสถานท่ีทำงาน รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย พนักงานท่ีเปนผู

ใหบริการตองมีความซ่ือสัตย ไดรับความไววางใจแกผูเชาอยางสม่ำเสมอ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี เชน 

น้ำประปาท่ีสะอาด ไมขาดแคลน ระบบไฟฟา การระบายอากาศภายอาคารและหองพัก ระบบจัดการของ

เสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล และมีระบบอัคคีภัย เปนตน มีระบบการสื่อสารหรือตัวบงชี้ท่ีชัดเจน เขาใจงาย เชน 

มีชื่ออะพารตเมนต มีหมายเลขหอง มีปายบอกทาง มีบันไดหนีไฟ มีแผนผังอยูภายในหองพักทุกหอง เปน

ตน ซ่ึงสอดคลองตอผลการศึกษาของ Watsu, N. (2007) ท่ีพบวา การแสดงคุณภาพในการใหบริการผาน

ทางลักษณะทางกายภาพท่ีลูกคาสามารถสัมผัสได ทำใหเกิดความพึงพอใจของผูเชา โดยเปนการสราง

คุณภาพโดยรวม 

 ปจจัยดานจิตวิทยา จากผลการศึกษาพบวา มี 4 ปจจัย ท่ีมีความสัมพันธตอประชากรกลุมวัย

ทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก แรงจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ กลาวคือ ประชากรกลุมวัยทำงาน

มีความเชื่อวา การไดพักอาศัยอยูในอะพารตเมนตเพราะมีความสะดวกสบาย ไดรับรูและขาวสารจากทาง

เพจของอะพารตเมนต ชอบอะพารตเมนตท่ีมีหองพักในสัดสวนท่ีมีขนาดเหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและมี

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีระบบรักษาความปลอดภัย 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลวิจัยไปใช 
ผูประกอบการควรมีการศึกษาเก่ียวกับตัวอาคาร การออกแบบโดยมุงเนนความสวยงามทันสมัย

และปลอดภัย จัดใหมีแผนการบำรุงรักษาประจำป ท้ังภายในและภายนอกใหมีสภาพดีอยูเสมอ ควรกำหนด

ราคาใหมีความเหมาะสมตอรูปแบบของอะพารตเมนตและลักษณะการบริการ ควรเพ่ิมชองทางการชำระ

เงิน เชน การชำระเงินออนไลน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหแกผูเชา จัดใหมีเว็ปไซต เพจเฟสบุค อินสตรา

แกรม โดยแสดงรายละเอียดของขอมูลใหมีความถูกตองของเนื้อหาเพ่ือความนาเชื่อถือ และควรใช

เทคโนโลยีท่ีกลายเปนสวนหนึ่งของทุกๆ กิจกรรมของผูเชาในยุคปจจุบันนี้ เพ่ือดึงดูดความนาสนใจ เชน 

ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงท้ังในและนอกหองพัก เปนตน มอบสวนลดใหแกผูเชารายป ควรจัดใหมีการ

ฝกอบรมแกพนักงานอยางสม่ำเสมอ กำหนดกฎเกณฑขอระเบียบในการอยูอาศัยรวมกันอยางสันติสุข 

สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนท่ีสวยงามของอะพารตเมนตก็เปนอีกหนึ่งองคประกอบท่ีผูเชาใหความสำคัญและ

นำมาเปนเกณฑในการตัดสินใจเชาเปนลำดับตนๆ เชนเดียวกันกับสาธารณูปโภค เพราะเปนสิ่งแรกท่ีผูเชา

สัมผัสได รวมไปถึงการตั้งชื่ออะพารตเมนตท่ีจดจำไดงาย  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรขยายขอบเขตในการศึกษาดานประชากรศาสตร เชน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธารี 

จังหวัดกระบี่ และ เมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี เปนตน เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีในเมือง

ทองเท่ียวแบบเดียวกันกับจังหวัดภูเก็ต 

2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในแงของผูประกอบการ เพ่ือทราบปญหาถึงและอุปสรรค

ท่ีแทจริงของผูประกอบการธุรกิจอะพารตเมนต 

3. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางท่ีกำลังเชาอาศัยอยูในอพารตเมนต เพ่ือเปประโยชนตอการ

ออกแบบแบบสอบถามและการประยุกตเพ่ือนำไปใชไดจริง 

4.  ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร เพ่ือเปนการเก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงมีความ

หลากหลายยิ่งข้ึนในดานการจัดการบริหาร ในฐานะท่ีเปนตัวกลางระหวางเจาของธุรกิจและผูเชา 
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