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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) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัย
ดานประชากรศาสตร ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงาน 2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัย
ทำงาน และ 3) ศึกษาปจจัยของดานจิตวิทยา ที่มีผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุม
วัยทำงาน โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ตที่กำลัง
อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลนำรองกลุมนอกตัวอยางจำนวน 30 ราย และ
กลุมตั วอย างจำนวน 420 ราย ด ว ยการส งแบบสอบถามออนไลน ไปยั งฝ ายทรัพยากรบุคคลของแตล ะ
องคกร ในทั้ ง 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง อำเภอกะทู และอำเภอถลาง โดยไดระบุ จำนวนของผูตอบ
แบบสอบถามเทาๆ กัน เพื่อนำขอมูลมาใชในการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาในการหาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไดทำการทดสอบสมมติฐานดวย F-Test (One-way ANOVA)
และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบวา จากจำนวนกลุมตัวอยาง 420 ราย สวนใหญ
เปนเพศหญิ ง (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) จากสมมติฐานที่ 1. ขอมูลดานประชากรที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเชาอะพารตเมนตโดยรวมตางกัน จากสมมติฐานที่ 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการและดาน
ลักษณะทางกายภาพ ที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ จากสมมติฐานที่ 3. ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การ
รับรู และทัศนคติที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ตอยาง
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มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะถูกนำไปประยุกตใหแกผูประกอบกิจการ สามารถ
นำขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้ ไปใชเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) อะพารตเมนต การตัดสินใจ
บทนำ
ป จจุ บั น อุ ตหกรรมการบริการมี บ ทบาทที่ส ำคัญ ตอการทองเที่ ยวของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จั งหวัด ที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วสู งสุ ดสามอั น ดั บ ในป 2562 โดยอัน ดับ แรก ได แก กรุงเทพมหานคร มี จ ำนวน
นักทองเที่ยว 65.5 ลานคน รองลงมาจังหวัดชลบุรี 18.5 ลานคน และอันดับสุดทาย จังหวัดภูเก็ต 14.5
ลานคน (Division of Tourism and Sports Economy, 2020) แสดงใหเห็น วาสามจังหวัดที่ เป น เมือ ง
หลักของประเทศไทย สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่สงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ
บริการมี การขยายตั วตามลำดั บ และเพื่ อเปนการรองรับ นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในแตละป จึงสงผลใหมี
จำนวนแรงงานจากตางจังหวัด แรงงานตางดาวและนักลงทุนชาวตางชาติหลั่งไหลเขามาประกอบธุรกิจและ
อยูอาศัยในประเทศไทยมากขึ้นอยางตอเนื่อง จังหวัดภูเก็ตในภาคใตถือวาเปนจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของนักทองเที่ยวและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจากทั่วโลก โดยจังหวัดภูเก็ตมีเปาประสงคใน
วิสัยทัศนวา “ศูนยกลางการทองเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่
ยั่ งยื น มุ งสู จั งหวั ด ที่ พั ฒ นาแล ว ภายในป พ.ศ. 2579 (Hub of International in tourism Education
and Innovation Value based Economy) เพื่อผลักดันเศรษฐกิจใหจังหวัดภูเก็ตมีความเจริญรุงเรือง จึง
สงผลใหเกิดเจาของกิจการรายใหมควบคูไปกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานอยางตอเนื่อง ในป 2560 มี
จำนวนนายจางในจังหวัดภู เก็ ต จำนวน 14.3 หมื่นราย เพิ่ มขึ้นในป 2561 จำนวน 14.7 หมื่นราย และ
เพิ่ ม ขึ้ น ในป 2562 จำนวน 16.6 หมื่ น ราย (Phuket Provincial Statistical Office, Phuket Labor
Situation Report as of January-December, 2019) สอดคลองตอสถานภาพแรงงานในจังหวัดภู เก็ ต
ในป 2560 มีจำนวน 4.1 แสนคน เพิ่มขึ้นในป 2561 จำนวน 1.3 พันคน และเพิ่มขึ้นในป 2562 จำนวน
5. 8 พั น ค น ( Phuket Provincial Statistical Office, Survey of Working Conditions of the
Population at the Provincial level, 2019) เหลานี้ทำใหเกิดความตองการดานที่อยูอาศัยซึ่งเปนปจจัย
ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต สงผลใหที่อยูอาศัยประเภทหอง/ตึกแถว/อาคารพาณิชย ในป 2560 มีจำนวน
รอยละ 40.6 ในป 2561 มีจำนวนรอยละ 36.81 และในป 2562 มีจำนวนรอยละ 37.33 ของประเภทที่อยู
อาศัยทั้งหมด (การสำรวจภาวะเศษรฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสถิติแหงชาติ,
2562) โดยมีสถานภาพการครอบครองแบบเชาอยูอาศัยในป 2560 มีจำนวนรอยละ 48.89 และในป 2561
มีจำนวนรอยละ 45.01 นายบุญ บงสกุล นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพยภูเก็ต เปดเผยถึงภาพรวมการ
ลงทุนพัฒนาอลังหาริมทรัพยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวา มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนดานที่
อยู อาศั ยทุ กประเภท ซึ่ งมี ความสอดคล องกับ นายกองศักดิ์ คูพงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต
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ไดกลาวถึงแนวโนมการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดภูเก็ตวา มีการเติบโตอยางตอเนื่องและในป
ตอๆ ไป นับจากป 2562 มีโรงแรมเปดใหมที่มีจำนวนหองทั้งหมดไมต่ำกวา 5,742 หอง (Nora Chapman,
2019) จากขณะที่จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนหองพักอยูแลวประมาณ 99,179 หอง (กรมการทองเที่ยวกรมการ
บิน พลเรือน และสำนั กงานเจาท าภู มิภ าค สาขาภู เก็ต, 2562) ทั้ งนี้เพื่ อรองรับ การขยายธุรกิจต างๆ ใน
จังหวัดภูเก็ต และจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่หลั่งไหลเขามาเพื่อแสวงหารายไดในจังหวัดภูเก็ต
นั้น สงผลใหที่อยูอาศัยเปนปจจัยขั้นพื้นฐานของจำนวนแรงงานในจังหวัดภูเก็ตมีความตองการมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาถึงจากความเจริญรุงเรืองของจังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญและสนใจถึงการ
ศึกษาวิจัยในหัวขอ “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัด
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 วามีปจจัยใดที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะ
พารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดยผลการศึกษาที่ไดสามารถทำใหทราบถึงการ
ตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงาน เพื่อนำไปพัฒนาใชเปนประโยชนในธุรกิจอะพารต
เมนต

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารต
เมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนต
ของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานจิตวิทยา ที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัย
ทำงานในจังหวัดภูเก็ต
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กรอบแนวคิดวิจัย

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
สำหรับขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรกลุมวัยทำงานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปและกำลัง
อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 295,102 ราย (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามสาขาของกลุม
ประชากรกลุมวัยทำงาน ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพในป 2560) กลุมตัวอยางคือ
ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 420 ราย
สำหรับขอบเขตดานระยะเวลา อยูระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต

139

Dusit Thani College Journal Vol.16 No.1 January - April 2022

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
ความหมายของประชากรศาสตร คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได และเชื้อชาติ เหลานี้ถือวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ที่นักการตลาดนำมาเปนเครื่องมือเพื่อ
พิจารณาถึงการแบงสวนทางการตลาด (Market Segmentation) โดยนำมาเชื่อมโยงกับความตองการและ
จำนวนการใชสินคาของผูบริโภคในแตละดาน Schiffman and Wisenblit (2015) ไดกลาวไววา การแบง
ส ว นทางการตลาด คื อการแบ งกลุ ม ของผู บ ริ โภคโดยแบ งตามเกณฑ ได แ ก เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ประเภทและขนาดของครัวเรือน และที่ตั้งทางดานภูมิศาสตร เปน
ตน ซึ่งเกณฑเหลานี้จะเปนตัวแปรที่สามารถสำรวจได จึงทำใหนักการตลาดสามารถจำแนกผูบริโภคแตละ
ประเภทตามที่กำหนดไวไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่เฉพาะเจาะจงไว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps)
อ ดุ ล ย จาตุ รงค กุ ล แ ล ะด ล ย า จ าตุ รงค กุ ล (Jaturongkakul, A., 2002) ได ก ล าวไว ว า
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือที่สามารถควบคุมปจจัยการตลาด โดยทั่วไปจะ
นิยมแบงสวนประสมทางการตลาดเปน 7Ps ซึ่งประกอบดวย
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) เป น ป จ จั ย แรกที่ มี ค วามสำคั ญ เพราะผลิ ต ภั ณ ฑ เป น สิ่ ง ที่ ต อบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภคโดยตรงทั้งสินคาและบริการ จึงเปนหัวใจหลักที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ
โดยมีคุณลักษณะสำคัญ คือ คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพมาตรฐานในดานตางๆ
2. ราคา (Price) การกำหนดราคาถื อ เป น กลยุ ท ธ ที่ ส ำคั ญ ของธุ รกิ จ ขึ้ น อยู กับ ป จ จั ย ต างๆ เช น
ประเภทของสิน ค า ตน ทุ น การผลิต ความเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุ ดิบ ที่ น ำมาใช รูป แบบของการจั ด
จำหนาย และการสงเสริมการขาย เปนตน ดังนั้นการกำหนดราคาของสินคายังมีนโยบาย เพื่อเปนกลยุทธ
ตอผูบริโภคที่ยอมแลกในรูปแบบของตัวเงิน
3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ ชองทางในการนำสินคาและบริการออกสูทองตลาด เพื่อให
ถึงมือผูบริโภคในรูปแบบตางๆ
4. การส งเสริ ม การขาย (Promotion) เป น การสื่ อ สารระหว า งผู จั ด จำหน ายและผู บ ริ โ ภคตาม
กลุมเปาหมาย เพื่อนำขอมูลของสินคาที่จัดจำหนายโดยการรับรู มีวัตถุประสงคใหสินคาและบริการเปนที่
นาสนใจเกิด แรงจู งใจในการการบริโภคดว ยการจูงใจในรูป แบบการส งเสริมการขาย เชน การขายตรง
(Direct Sales) การประชาสั ม พั น ธ (Public Relations) การบริ ก าร (Service) การส ง เสริ ม การขาย
(Sales Promotion) เปนตน
5. บุคคล (People) คนยอมมีความเกี่ยวของในกิจกรรมการบริการโดยตรง ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการ
และผูรับ บริการ ในขณะเดี ยวกั น คนสามารถทำให ผูบ ริโภครับ รูถึงคุณ ภาพ ทั้ งในด านลบและดานบวก
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ดังนั้ น องค กรในแตละธุรกิจไมวาจะมีขนาดเล็กหรือใหญลวนแลวแตตองมีการสรรหา คัดสรร และการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู พัฒนาศักยภาพและความนาเชื่อถือ
6. กระบวนการ (Process) เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เปนวิธีการปฏิบัติงานดานการบริการที่
ตองนำเสนอตอผูบริโภค เพื่อมอบการบริการที่รวดเร็วและมีความถูกตอง จนทำใหผูใชบริการเกิดความพึง
พอใจและประทับใจถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากตัวพนักงาน การใชอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย เพราะสิ่งนี้
เปนตัวชวยที่ดีในการใหบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดีได
7. การนำเสนอและการสร า งลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เปนการนำเสนอและสรางลักษณะทางกายภาพใหแกผูใชบริการ ทั้งในดานกายภาพและรูปแบบของการ
บริการดานตางๆ เปน การสรางการบริการที่มีคุณ ภาพและสรางคุณ ภาพ เชน บุคลิกภาพ การแตงกาย
ความสุภาพออนโยนในการเจรจา สิ่งเหลานี้เปนสื่อกลางที่ผูใชบริการสามารถรับรูถึงประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่จะไดรับจากการไดรับบริการดวย สวนดานกายภาพเปนสวนหนึ่งที่ ดึงดูดใจ เชน การตกแต ง
สถานที่อยางสวยงาม และมีสภาพแวดลอมดี มีลานจอดรถบริการในบริเวณที่ปลอดภัย เปนตน
แนวคิดและทฤษฎีดานจิตวิทยา
วิทวัส รุงเรืองผล (Roongruengpol, W., 2015) ไดกลาวไววา การศึกษาป จจัยทางดานจิตวิทยา
(Psychological Factor) เปนปจจัยที่ เกี่ยวของกับ พฤติกรรม ความรูสึกนึ กคิดของผูบ ริโภคในการเลือก
บริโภคสินคาของแตละบุคคลไดนั้น ตองอาศัยการไดรับอิทธิพลมาจากจากปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งเปนปจจัย
ภายในตั วของผู บ ริโภคที่ ส งผลตอพฤติ กรรมการบริโภคและการตัดสิน ใจ เชน เมื่อรูสึกกระหายน้ ำ จะ
บริโภคเครื่องดื่มประเภทไหนก็ดับกระหายน้ำได แตหากถามวาจะบริโภคเครื่องดื่มชนิดใดและจะบริโภค
จากที่รานคาไหนดีนั้น สภาพทางดานจิตใจจะเปนแรงกระตุนใหเกิดความตองการนั้นๆ มากกวาลักษณะ
ทางกายภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานปจจัยทาง ดานจิตวิทยาประกอบดวย 5
ปจจัย ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ชวิ ฟ แมน และ เลสลี ย (Schiffman and Leslie, 1994) ได กล าวไววา นั ก การตลาดจำเป น ต อ ง
วิเคราะหผลจากการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคาและการใชสินคา ดวยเหตุผล
หลายประการ อาทิ เช น หากกลยุ ทธท างการตลาดตอบสนองตอความตองการและความพึ งพอใจของ
ผูบ ริโภคได อยางเหมาะสม จนทำให กิจ การมี กำไรและธุรกิจประสบผลสำเร็จ ไดนั้ น นั่ น หมายความว า
พฤติกรรมของผูบริโภคลวนมีผลตอกลยุทธทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (Sereerut, S., et al, 2017) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของกระบวนการการ
ตั ด สิ น ใจบริ โภค ประกอบด ว ย 5 ขั้ น ตอน การรับ รูถึงความต องการ การค น หาข อมู ล การประเมิน ผล
ทางเลือก การตัดสินใจบริโภค และพฤติกรรมหลังบริโภค
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต

141

Dusit Thani College Journal Vol.16 No.1 January - April 2022

วิธีการดำเนินงานวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช รู ป แบบของงานวิ จัย เชิ งสำรวจ (Survey Research) โดยใช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) สำหรับประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่กำลัง
ทำงานและอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 295,102 ราย (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามสาขา
ของกลุมประชากรกลุมวัยทำงานที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพในป 2560) โดยจำแนก
ตามอำเภอทั้งสามของจังหวัดภูเก็ต อำเภอละ 140 รายเทาๆ กัน กลุมตัวอยางสำหรับการวิจัย (Sample
Size) จำนวน 420 ราย โดยใชตารางของ Taro Yamane ในการกำหนดกลุมตัวอยางโดยกำหนดระะดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมรับความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมเกิดขึ้นไดไมเกินรอยละ 5
หรื อ 0.05 จากจำนวนประชากรกลุ ม วั ย ทำงานในจั งหวั ด ภู เก็ ต และทำการกำหนดโควต า (Quotasampling)
วิธีการวิเคราะหขอมูล
แบงการวิเคราะหเปน 2 สวนใหญ คือ
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการนำเสนอและอธิบายขอมูลทั่ วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลดานประชากรศาสตร คาเฉลี่ยของตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (7Ps) และ ปจจัยจิตวิทยา
2. การทดสอบสมมติ ฐ าน ผู วิ จั ย ได ใช ก ารทดสอบค า เอฟ (Independence Sample F-Test)
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-Test (One-Way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางรายคู
ดว ยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 57.4 มีชวงอายุระหวาง 30-39 ป สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 50.5 กลุมตัวอยางเปน
ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.4 มีภูมิลำเนาอยูในภาคใตมากถึง
รอยละ 69.5 มีสถานภาพการสมรสเปนโสด รอยละ 60 สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 55 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.2
วัตถุประสงคที่ 2 การวิเคราะหระดับความสำคัญเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่
สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ทุกดานในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.70) โดยปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมไดรับระดับความสำคัญมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ
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4.77) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี เชน น้ำประปาสะอาด ไมขาดแคลน
ระบบไฟฟา ระบบระบายอากาศภายในอาคารและหองพัก ระบบจัดการของเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล และมี
ระบบอัคคีภัย ไดรับระดับความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.82) สำหรับการวิเคราะห
ระดับ ความสำคัญเกี่ยวกับป จจัยดานจิตวิทยา พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคั ญกับป จจัยสวนใหญ ใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.52) โดยปจจัยดานการเรียนรูโดยรวมไดรับระดับความสำคัญมากที่สุด
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.66) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การที่กลุมตัวอยางไดเยี่ยมชมสถานที่จริง หองพัก
จริง และไดทดลองสิ่งอำนวยความสะดวกจริง มีผลตอการตัดสินใจเชาของกลุมตัวอยางในระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.76) สำหรับการวิเคราะหระดับความสำคัญเกี่ยวกับปจจัยดานการตัดสินใจเชาอะพารต
เมนต พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับทุกปจจัยในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.48) โดยปจจัย
ดานการตั ดสิน เช าอะพารตเมนต โดยรวมไดรับ ระดับ ความสำคัญ มากที่สุด (คาเฉลี่ย เทากับ 4.70) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจเชาอะพารตเมนตเนื่องจากตั้งอยูในทำเลที่ปลอดภัยใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.78)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบและการวิเคราะหความแปรปรวนระหวาง ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ที่มีตอระดับการตัดใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
สมมติฐานที่ 1 ขอมูลด านประชากรที่ แตกต างกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ภูมิลำเนา
สถานภาพการสมรส อาชีพ และระดับรายไดตอเดือนที่มีความแตกตางกัน สงผลตอระดับของการตัดสินใจ
เชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ตแตกตางกัน
สรุป ไดว า จากการทำสอบสมมติ ฐานโดยใชสถิ ติ independence f-test และการวิเคราะหคา
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบพบวา
- เพศและอายุ ที่ แตกต างกั น มี ร ะดับ ของการตัดสิน ใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัย
ทำงานไมแตกตางกัน
- การศึ กษา ภู มิ ล ำเนา สถานภาพการสมรส อาชี พ และระดับ รายได ต อ เดื อ น ที่ แ ตกต างกั น
มีระดับการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานที่แตกตางกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของ
ประชากรกลุ มวั ย ทำงานในจั งหวัด ภู เก็ ต ไดแก ป จ จัย ดานผลิตภั ณ ฑ ป จ จัย ดานราคา ปจ จั ย ดานช อ ง
ทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ดานกระบวนการ และปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพั นธตอการตัดสิ นใจเช าอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานใน
จังหวัดภูเก็ต โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis)

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
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ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (7Ps)

Unstandardized Standardized
Coefficients
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
ผลการศึ ก ษาพบว า มี ตั ว แปรอิ ส ระ 5 ด าน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเช าอะพาร ต เมนต ข อง
ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ปจจัยชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยลักษณะทางกายภาพ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา
ปจจัยชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยลักษณะทาง
กายภาพ จะมีระดับการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานสูงกวาดานอื่นๆ
สมมติ ฐานที่ 3 ป จ จั ย จิต วิท ยา ได แก แรงจู งใจ การรับ รู การเรี ย นรู ด านบุ คลิ ก ภาพ และ
ทัศนคติ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต โดย
ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression Analysis)
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ปจจัยดานจิตวิทยา

Unstandardized
Coefficients
B
SE

1.แรงจูงใจ
.120
.036
2.การรับรู
.171
.022
3.การเรียนรู
.028
.042
4.บุคลิกภาพ
.172
.042
5.ทัศนคติ
.399
.041
R=0.784, Adjust R2=0.782, F=301.305

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

.136
.267
.028
.168
.422

3.365
7.686
.654
4.119
9.702

.001*
.000*
.514
.000*
.000*

ผลการศึ ก ษาพบว า มี ตั ว แปรอิ ส ระ 4 ด าน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเช าอะพาร ต เมนต ข อง
ประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก แรงจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ โดยมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา การรับรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ จะมีระดับการตัดสินใจเชาอะพารต
เมนตของประชากรกลุมวัยทำงานสูงกวากลุมอื่นๆ สรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง ซึ่ งสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Lertdejdecha, T. (2014) ที่พบวา ผูเชาหอพั กสวนใหญ เป นเพศหญิ ง โดยคิดเป น สัดสวนรอยละ 57.4
ของกลุมตัวอยาง เปนผูที่มีชวงอายุระหวาง 30-39 ป มีจำนวนสูงที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Sereerut, S. (2017) ที่กลาววา การศึกษา
เป น ป จ จัย ที่ ทำให ผูบ ริโภคมี ความคิ ดในการตัดสิน ใจ การมีคานิย ม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
โดยเฉพาะผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา จะไดเปรียบในแงของการรับรูและเขาถึงขอมูลไดมากกวา โดยคิด
เปนสัดสวนรอยละ 67.4 โดยมีภูมิลำเนาอยูในภาคใตมากถึงรอยละ 69.5 มีสถานภาพการสมรสเปนโสด
รอยละ 60.0 โดยเป น พนั กงานบริษัทเอกชนรอยละ 55.0 และมีรายไดเฉลี่ย ตอเดื อนระหวาง 10,00120,000 บาท รอยละ 30.2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต เปนกลุม
วัยทำงานชวงวัย กลางคน เปนกลุมวัยที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูง รวมไปถึงการเขาถึงขอมูล และยังเปน
กลุมที่มีงานทำมีรายได ซึ่งสอดคลองตอการศึกษาของ Chotesukarn, P. (2012) ที่พบวา ดานลักษณะทาง
กายภาพที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกเชาอะพารตเมนต คือความสะดวกสบายภายในอาคารที่มีความ
พรอมในดานตางๆ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) จากผลการศึกษาพบวามี 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัด
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาอะพารตเมนตของประชากรกลุมวัยทำงานในจังหวัดภูเก็ต
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จำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะกายภาพ และปจจัยดาน
กระบวนการ จากผลการศึกษาดังกลาว สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานชอง
ทางการจัดจำหนาย มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม สะดวกตอการเดินทาง สอดคลองตอผลการศึกษาของ Alonso
(1975) อางใน Kongpet, S. (2010) ไดกลาววา การเลือกที่พักอาศัยควรพิจ ารณาความสัมพันธระหวาง
ที่ตั้งกับสภาพแวดลอม ระยะหางจากสถานที่ทำงาน รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัย พนักงานที่เปนผู
ใหบริการตองมีความซื่อสัตย ไดรับความไววางใจแกผูเชาอยางสม่ำเสมอ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี เชน
น้ำประปาที่สะอาด ไมขาดแคลน ระบบไฟฟา การระบายอากาศภายอาคารและหองพัก ระบบจัดการของ
เสีย ขยะและสิ่งปฏิกูล และมีระบบอัคคีภัย เปนตน มีระบบการสื่อสารหรือตัวบงชี้ที่ชัดเจน เขาใจงาย เชน
มีชื่ออะพารตเมนต มีหมายเลขหอง มีปายบอกทาง มีบันไดหนีไฟ มีแผนผังอยูภายในหองพักทุกหอง เปน
ตน ซึ่งสอดคลองตอผลการศึกษาของ Watsu, N. (2007) ที่พบวา การแสดงคุณภาพในการใหบริการผาน
ทางลักษณะทางกายภาพที่ ลูกคาสามารถสัมผั สได ทำใหเกิดความพึงพอใจของผูเช า โดยเปน การสราง
คุณภาพโดยรวม
ปจ จัยด านจิตวิทยา จากผลการศึกษาพบวา มี 4 ปจจัย ที่มีความสัมพัน ธตอประชากรกลุมวัย
ทำงานในจังหวัดภูเก็ต ไดแก แรงจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ กลาวคือ ประชากรกลุมวัยทำงาน
มีความเชื่อวา การไดพักอาศัยอยูในอะพารตเมนตเพราะมีความสะดวกสบาย ไดรับรูและขาวสารจากทาง
เพจของอะพารตเมนต ชอบอะพารตเมนตที่มีหองพักในสัดสวนที่มีขนาดเหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและมี
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีระบบรักษาความปลอดภัย

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช
ผูประกอบการควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวอาคาร การออกแบบโดยมุงเนนความสวยงามทันสมัย
และปลอดภัย จัดใหมีแผนการบำรุงรักษาประจำป ทั้งภายในและภายนอกใหมีสภาพดีอยูเสมอ ควรกำหนด
ราคาใหมีความเหมาะสมตอรูปแบบของอะพารตเมนตและลักษณะการบริการ ควรเพิ่มชองทางการชำระ
เงิน เชน การชำระเงินออนไลน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูเชา จัดใหมีเว็ปไซต เพจเฟสบุค อินสตรา
แกรม โดยแสดงรายละเอี ย ดของข อ มู ล ให มี ค วามถู ก ต อ งของเนื้ อ หาเพื่ อ ความน าเชื่ อ ถื อ และควรใช
เทคโนโลยีที่กลายเปนสวนหนึ่งของทุกๆ กิจกรรมของผูเชาในยุคปจจุบันนี้ เพื่อดึงดูดความนาสนใจ เชน
ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทั้งในและนอกหองพัก เปนตน มอบสวนลดใหแกผูเชารายป ควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมแก พนั กงานอยางสม่ ำเสมอ กำหนดกฎเกณฑ ขอระเบี ย บในการอยูอาศั ยรวมกั นอยางสัน ติสุ ข
สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่สวยงามของอะพารตเมนตก็เปนอีกหนึ่งองคประกอบที่ผูเชาใหความสำคัญและ
นำมาเปนเกณฑในการตัดสินใจเชาเปนลำดับตนๆ เชนเดียวกันกับสาธารณูปโภค เพราะเปนสิ่งแรกที่ผูเชา
สัมผัสได รวมไปถึงการตั้งชื่ออะพารตเมนตที่จดจำไดงาย
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรขยายขอบเขตในการศึกษาดานประชากรศาสตร เชน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธารี
จังหวัด กระบี่ และ เมื องพั ท ยาในจังหวัด ชลบุ รี เป น ต น เพื่ อศึ กษาความแตกต างระหว างพื้ น ที่ ในเมื อง
ทองเที่ยวแบบเดียวกันกับจังหวัดภูเก็ต
2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในแงของผูประกอบการ เพื่อทราบปญหาถึงและอุปสรรค
ที่แทจริงของผูประกอบการธุรกิจอะพารตเมนต
3. ควรมี การศึ กษากลุ มตั ว อย างที่ กำลั งเช าอาศั ย อยู ในอพารต เมนต เพื่ อ เป ป ระโยชน ต อการ
ออกแบบแบบสอบถามและการประยุกตเพื่อนำไปใชไดจริง
4. ควรมี ก ารสั มภาษณ เชิ งลึ กกั บ ผูบ ริ ห าร เพื่ อเป น การเก็ บ ข อมู ล แบบเฉพาะเจาะจงมี ค วาม
หลากหลายยิ่งขึ้นในดานการจัดการบริหาร ในฐานะที่เปนตัวกลางระหวางเจาของธุรกิจและผูเชา
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