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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

จงัหวดักระบี่ เป็นจงัหวัดที่มศีักยภาพการท่องเที่ยวในระดบัประเทศ  และระดับ
นานาชาต ิ มแีหล่ง ท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่แหล่งท่องเทีย่วทางทะเล ทาง
ศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และสุขภาพ ซึง่สามารถบ่งบอกถงึความน่าสนใจในการลงทุน 
เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลการเตบิโตของเศรษฐกจิ จงัหวดักระบี ่โดยในปี2555 จงัหวดักระบี่ มี
GPP อยู่ที ่ 67,764 ลา้นบาท อยู่ล าดบัที่ 35 ของประเทศโดยม ีGPP นอกภาคเกษตร เท่ากบั 
40,828 ล้านบาท และภาคเกษตรอยู่ที่ 26,935 ล้านบาท ซึ่ง GPP ภาคนอกเกษตรมสีดัส่วน 
ดงันี้ 

 
ตารางที ่1 ตารางแสดงสดัส่วน GPP ภาคนอกเกษตร จงัหวดักระบี ่ปี 2555 

GPPภาคนอกเกษตร จงัหวดักระบี่ ปี 2555 (ล้านบาท) 
ภาคนอกเกษตร 40,828 
- การขนส่ง สถานทีเ่กบ็สนิคา้และการคมนาคม 10,001 
- การขายส่ง การขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ จกัรยานยนตร ์ของใชส้่วน
บุคคลและของใชใ้นครวัเรอืน 

7,124 

- โรงแรมและภตัตาคาร 6,266 
- อุตสาหกรรม 3,987 
- การบรหิารราชการและการป้องกันประเทศรวมทัง้การประกนัสงัคมภาค
บงัคบั 

2,717 

- การศกึษา 2,447 
- ตวักลางทางการเงนิ 2,152 
- บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การใหเ้ช่าและบรกิารทางธุรกจิ 2,036 
- การก่อสรา้ง 2,033 
- การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 983 
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ตารางที ่1 ตารางแสดงสดัส่วน GPP ภาคนอกเกษตร จงัหวดักระบี ่ปี 2555 (ต่อ) 
GPPภาคนอกเกษตร จงัหวดักระบี่ ปี 2555 (ล้านบาท) 

-การบรกิารดา้นสุขภาพและสงัคม 658 
-การใหบ้รกิารดา้นชุมชน สงัคมและบรกิารส่วนบุคคลอื่นๆ 241 
-การท าเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 168 
-ลกูจา้งในครวัเรอืนส่วนบุคคล 13 
ทีม่า : ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ณ ราคาประจ าปี ส าหนักงานคณะกรรมการพฒันาจงัหวดัและ
สงัคมแห่งชาต,ิ รายงานสรปุประจ าปี 2558 จงัหวดักระบี ่
 

ประกอบกบัภาวการณ์ท่องเที่ยวในปี 2558 ที่มนีักท่องเที่ยวดนิทางเขา้มายงัจงัหวดั
กระบี ่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.05 จากปี 57 ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทีย่วจากจนี มาเลเซยี สวเีดน รสัเซยี 
และฟินแลนด์ (ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จงัหวดักระบี่ ประจ าปี 2558) ท าให้ภาคอุตสาหกรรม
หลายอยา่งขยายฐานการลงทุนมายงัจงัหวดักระบี ่ 
 จากการขยายตัวด้านการลงทุนทัง้ทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ท าให้
ผูป้ระกอบการ มกีารจา้งแรงงานเขา้มาท างานเพิม่มากขึน้ เพื่อรองรบักบัการขยายตวัของธุรกจิ 
ส่งผลท าให้ความต้องการด้านที่อยู่อาศยัเพิม่ขึ้น โดยรูปแบบที่อยู่อาศยัที่ได้รบัความนิยมและ
สอดคล้องกบัรูปแบบในการด าเนินชวีติของคนในปจัจุบนัมากที่สุดอีกรูปแบบหน่ึงก็คอื อพาร์
ทเมนท ์ 
 การส ารวจตลาดธุรกจิอพารท์เมนทใ์นเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงักวดักระบี่ ท าให้
ไดข้อ้มลูดงันี้ 
 
ตารางที ่2 ขอ้มลูตลาดอพารท์เมนทใ์นเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่

สถานประกอบการ ประเภทอาคาร 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
ห้องนอน 

ค่าเช่าต่อเดือน 

โนอารแ์มนชัน่ 4 ชัน้ 30 หอ้ง สตูดโิอ 3,000 

เจา้คุณแมนชัน่ 4 ชัน้ 20 หอ้ง สตูดโิอ 
หอ้งพดัลม3,500 
หอ้งแอร ์4,500 

ส าราณเรสเิดนท ์ 3 ชัน้ 12 หอ้ง สตูดโิอ 3,700 

บา้นเจา้คุณ 4 ชัน้ 30 หอ้ง สตูดโิอ 5,000 

เกีย่วเงนิ 1 แมนชัน่ 3 ชัน้ 30 หอ้ง สตูดโิอ 
พดัลม 3,500 
แอร ์3,700 
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ตารางที ่2 ขอ้มลูตลาดอพารท์เมนทใ์นเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่(ต่อ) 

สถานประกอบการ ประเภทอาคาร 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
ห้องนอน 

ค่าเช่าต่อเดือน 

เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่ 4 ชัน้ 34 หอ้ง สตูดโิอ 5,000 
บา้นเกี่ยวทอง แมนชัน่ 4 ชัน้ 24 หอ้ง สตูดโิอ 5,000 
สงวนพงศอ์พารท์เมนท์ 4 ชัน้ 24 หอ้ง สตูดโิอ 3,500 
บา้นสบายด ีแมนชัน่ 4 ชัน้ 8 หอ้ง สตูดโิอ 4,500 
พนูศริเิฟอรน์ิเจอร ์อพาร์
ทเมนท ์

3 ชัน้ 20 หอ้ง สตูดโิอ 3,700 

เทพรตัน์การท่องเทีย่ว 
อพารท์เมนท ์

4 ชัน้ 36 หอ้ง สตูดโิอ 4,000 

จฑุารตัน์อารท์เมนท์ 4 ชัน้ 20 หอ้ง สตูดโิอ 3,700 
ราขพฤกษ์อพารท์เมนท์ 2 ชัน้ 40 หอ้ง สตูดโิอ 4,000 

ธนากรอพารท์เมนท ์ 2 ชัน้ 38 หอ้ง สตูดโิอ 
พดัลม 2,800  
แอร ์3,200 

บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ 3 ชัน้ 28 หอ้ง สตูดโิอ 3,500 
JJ,JJ2 แมนชัน่ 4 ชัน้ 30 หอ้ง สตูดโิอ 3,000 
วกินัดาแมนชัน่ 2 ชัน้ 12 หอ้ง สตูดโิอ 3,700 

เอแมนชัน่ 3 ชัน้ 34 หอ้ง สตูดโิอ 
พดัลม 3,000 
แอร ์4,500 

ยเูรสซเิดน็ท ์ 4 ชัน้ 14 หอ้ง สตูดโิอ 4,000 

บา้นอนัดามนั แมนชัน่ 3 ชัน้ 16 หอ้ง สตูดโิอ 
พดัลม 3,000  
แอร ์3,500 

กรีะญาดา อพารท์เมนท ์ 4 ชัน้ 27 หอ้ง สตูดโิอ 4,500 
ชานชเล แมนชัน่ 2 ชัน้ 14 หอ้ง สตูดโิอ 3,500 
 

จากการส ารวจ อพารท์เมนทเ์ช่าในตวัเมอืง จงัหวดักระบี ่พบว่า อพารท์เมนทเ์ช่า ส่วน
ใหญ่มลีกัษณะหอ้งพกัทีเ่หมอืนกนั คอื หอ้งพกั ประกอบไปดว้ยส่วนของหอ้งนอน หอ้งน ้า หรอื
บางที่อาจจะมสี่วนของระเบยีง  ห้องเช่ามทีัง้ในรูปแบบพดัลมและห้องแอร์  สิง่อ านวยความ
สะดวกภายในห้องพกัมกัจะมเีหมอืนๆกัน คอื ภายในห้องจะประกอบไปด้วย  เตียงนอน ตู้
เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง เครื่องปรบัอากาศ  แต่จากการส ารวจยงัไม่พบอพารท์เมนท์ที่มรีูปแบบ
เซอรว์สิอพารท์เมนท ์กค็อื อพารท์เมนท ์ทีม่กีารเพิม่ในส่วนของบรกิารพเิศษอื่นๆ คลา้ยกบัการ
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ให้บริการของโรงแรม เช่น มีสระว่ายน ้ า ห้องฟิตเนส มีทีจอดรถและสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบาย   เป็นต้น จงึเป็นท าให้ผู้วจิยัมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่น่าลงทุน  แต่
เนื่องจากธุรกจิอพาร์ทเมนท์ เป็นธุรกิจที่มคีวามเสี่ยงสูง ดงันัน้จ าเป็นต้องมกีารท าการศกึษา
การตลาดทีด่ ี 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาเบื้อง ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาเรื่อง การแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่
เช่าพกัอาศัยอพาร์ทเมนท์รายเดือนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่ โดยใช้
รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้้องเช่า  ซึ่งคาดว่าผลขอ้มูลการท าวจิยัครัง้นี้จะ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ รวมถึงสามารถ
ออกแบบหอ้งพกัอพารท์เมนทใ์หต้รงตามลกัษณะของของกลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่ม 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่าของกลุ่มคนวยัท างานที่
เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนทร์ายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

2. เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอพารท์เมนทร์ายเดอืนในเขตต าบล
ปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่โดยใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

ประชากรทีจ่ะศกึษา  คอื  กลุ่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอพารท์เมนทร์ายเดอืนในเขต
ต าบลปากน ้า จงัหวดักระบี ่ทัง้เพศหญงิและเพศชาย อายุ 21 ปีขึน้ไป เพราะอยากไดค้นทีค่าด
ว่าน่าจะจบปรญิญาตรแีลว้ จงึเลอืกกลุ่มทีม่อีาย ุ21 ปีขึน้ไป 

ตวัแปร คอื รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า ประกอบดว้ย  
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความบนัเทงิ 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการใชเ้วลาว่าง 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการท างาน 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการเลอืกซือ้ 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นงานอดเิรก 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค ์
 พฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน 
 พฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษาความปลอดภยั 
 พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต 
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 พฤตกิรรมในส่วนของการใชห้อ้งน ้า 
 พฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง 
 พฤตกิรรมในส่วนของลานจอดรถส่วนตวั 
 พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารแมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกั 
 พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่างซ่อมบ ารงุ 
 พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญ 
 พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั อบ รดี 
 พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

อพารท์เมนท ์(Apartment) ใหเ้ช่า หมายถงึ อาคารพาณิชยท์ีม่คีวามสูงตัง้แต่ 4 ชัน้ขึน้
ไป มวีตัถุประสงคใ์นการเป็นอาคารทีพ่กัอาศยั มกีารจดัแบ่งพืน้ทีภ่ายในอาคารออกเป็นหอ้งชุด
ส าหรบัรองรบัการเข้าพกัอาศยัที่มกีารก าหนดระยะเวลาแน่นอนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลได้
มากกว่าหน่ึงครอบครวัภายในหน่ึงอาคาร กรรมสทิธิท์ ัง้ผนืดนิและตวัอาคารเป็นของเจ้าของ
เพยีงผู้เดยีว ทุกคนที่พกัอาศยัภายในอาคารจ าเป็นต้องปฏิบตัติามกฎระเบยีบที่ได้ก าหนดไว ้
(สถาบนัพฒันาวสิาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2552) 

เซอรว์สิอพารท์เมนท์ หมายถงึ อพารท์เมนท ์ทีม่กีารเพิม่ในส่วนของบรกิารพเิศษอื่นๆ 
คลา้ยกบัการใหบ้รกิารของโรงแรม เช่น มสีระว่ายน ้า หอ้งฟิตเนส มทีจีอดรถและสิง่อ านวยความ
สะดวกสบาย   เป็นตน้ 

พฤตกิรรมในการใช้หอ้งเช่า หมายถงึ พฤตกิรรมในการใช้ห้องนอน พฤตกิรรมในส่วน
ของระบบการรกัษาความปลอดภยั พฤตกิรรมในส่วนของการใช้บรกิาร Internet พฤตกิรรมใน
ส่วนของห้องน ้ า พฤติกรรมในส่วนของระเบียง พฤติกรรมในส่วนของลานจอดรถส่วนตัว 
พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารแมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกั พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิารช่างซ่อมบ ารุง พฤตกิรรมในส่วนของการใช้บรกิารตู้น ้าแบบหยอดเหรยีญพฤตกิรรมใน
ส่วนของการใชบ้รกิารซกั อบ รดี พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล 

รปูแบบการด าเนินชวีติ หมายถงึ รปูแบบในการด าเนินชวีติ ดา้นความบนัเทงิ ดา้นการใช้
เวลาว่าง ดา้นการเลอืกซือ้ ดา้นความงานอดเิรก ดา้นการสงัสรรค์ 
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นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 
 

กลุ่มคนวยัท างาน หมายถงึ กลุ่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอยู่พารท์เมนทร์ายเดอืนใน
เขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย อาย ุ21 ปีขึน้ไป  

 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. จากผลขอ้มูลการวจิยัท าให้สามารถทราบถงึลกัษณะรูปแบบการด าเนินชวีติและ
พฤตกิรรมการใช้ห้องเช่าที่แตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนท์ราย
เดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธท์างการตลาดบรกิารไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของแต่ละกลุ่ม
ได ้

2. จากผลข้อมูลการวิจยัท าให้สามารถน าไปออกแบบรูปแบบหรือลกัษณะของ        
อพารท์เมนท ์ใหต้รงตามลกัษณะของของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้

 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการท าวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ เพื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม

การใชห้้องเช่าของกลุ่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่และเพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์
รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ โดยใช้รูปแบบการด าเนินชวีติและ
พฤติกรรมการใช้ห้องเช่า โดยผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และสรุปแนวคิดทฤษฎี และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี้ 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนินชวีติ  
2.1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) 
2.1.3 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

และการวางต าแหน่งทางการตลาด (Segment-Target-Positioning) 
2.1.4 ปจัจยัทีท่ าใหธุ้รกจิอพารท์เมนทป์ระสบความส าเรจ็ และสาเหตุทีท่ าใหผู้เ้ช่า

ยา้ยไปเช่าหอ้งพกัทีใ่หม่ 
2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 กรอบแนวคดิ 

 
2.1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต  
รูปแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช้ ชวีติของบุคคลที่แสดง

ออกมาในรูปของกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคดิเห็น (Opinions) 
(Kotler, 2000)  
 รปูแบบการด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลจะได ้รบัอทิธพิลจากปจัจยัต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยั
ด้านจติวทิยา (เช่น แรงจูงใจ บุคลกิภาพ ค่านิยม และการเรยีนรู้ ) และปจัจยัด้านสงัคมและ
วฒันธรรม (เช่นครอบครวั ชนชนัทางสงัคม และวฒันธรรม) วถิชีวีติของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่าง
กนัน้ี จะมผีลท าให ้พฤตกิรรมการบรโิภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัดว้ย อยา่งไรกต็าม วถิชีวีติ 
จะไม่คงที่ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปจัจัยด้านจิตวิทยา และปจัจัยด้านสังคมและ
วฒันธรรม 
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ปจัจยัก าหนด 

รปูแบบการด าเนินชวีติ 
(Lifestyle Variables) 

 การด าเนินชวีติ 
(Lifestyle) 

เรามชีวีติอยา่งไร 

 ผลกระทบต่อ 
(Impact on Behavior) 

การซือ้ 
 แรงจงูใจ  กจิกรรมทีท่ า  ซือ้/ใชอ้ะไร 
 บุคลกิภาพ  ความสนใจ  ซือ้/ใชอ้ยา่งไร 
 การเรยีนรู ้  ความคดิเหน็  ซือ้/ใชเ้มือ่ไร 
 ครอบครวั  ความชอบ/ไมช่อบ  ซือ้/ใชท้ีไ่หน 
 ชัน้ทางสงัคม  ความรูส้กึ  ซือ้/ใชก้บัใคร 
 วฒันธรรม  ความคาดหวงั  ซือ้/ใชก้บัใคร 
  ทศันคต ิ  

 การบรโิภค  
 

ภาพที ่1 แสดงปจัจยัก าหนดรปูแบบการด าเนินชวีติ และผลกระทบต่อพฤตกิรรมการบรโิภค 

ส าหรบัวธิีการใช้วดัและการแบ่งกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวติของผู้บรโิภค ก็คอื การ
แบ่งกลุ่มโดยการใช้ค าถามเกี่ยวกบัการท ากจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และ
ความคดิเหน็ (Opinions) หรอืทีเ่รยีกว่า AIO  

วธิกีารศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติ แบบ AIO คอื วธิกีารทีมุ่่งคน้หาว่าผูบ้รโิภคกระท า
กจิกรรมอะไร มคีวามสนใจเรื่องอะไร และมคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็ต่างๆ อย่างไร ดงันัน้ แบบ
ส ารวจ AIO จงึประกอบดว้ยขอ้ค าถามต่างๆ ทีมุ่ง่ 3 ประเดน็หลกัดงันี้ 

1. ค าถามเกี่ยวกบักจิกรรม (Activities Questions : A) จะเป็นค าถามเพื่อใหผู้บ้รโิภค
เปิดเผยออกมาในสิง่ทีเ่ขาท า สิง่ทีเ่ขาซือ้ และการใชเ้วลาของเขามวีธิกีารใชอ้ยา่งไร 

2. ค าถามเกี่ยวกบัความสนใจ (Interest Questions : I) จะเป็นค าถามทีมุ่่งเน้นทางดา้น
ความชอบ และการจดัความส าคญัก่อนหลงัของผูบ้รโิภค 

3. ค าถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ (Opinion Questions : O) จะเป็นค าถามทมีุ่งเน้น
ทางดา้นทศันะ ความคดิ และความรูส้กึ ของผูบ้รโิภคทีเ่กี่ยวกบัโลก ทอ้งถิน่ ศลีธรรม เศรษฐกจิ 
และกจิกรรมงานสงัคมต่างๆ 
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ค าตอบของผูบ้รโิภคจะถูกน ามาวเิคราะหโ์ดยกระบวนการทางสถติ ิเพื่อจ าแนกผูบ้รโิภค
ออกเป็นนกลุ่มๆ Reimer (1995) ไดจ้ าแนกวถิชีวีติของบุคคลไว ้5 แบบ ดงันี้  

1. แบบมุ่งเน้นวฒันธรรม (Cultural Orientation) หมายถงึ วถิชีวีติที่มุ่งเน้นกจิกรรม 
ความสนใจ และการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวฒันธรรมหรอืประเพณีทางสงัคม เช่น การชม
การแสดงทางวฒันธรรม การชมนิทรรศการศลิปะ 

2. แบบมุ่งเน้นสงัคม (Societal Orientation) หมายถงึ วถิชีวีติทีมุ่่งเน้นกจิกรรม ความ
สนใจ และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่รอบตวั เช่น การเมอืง สงัคม สิง่แวดลอ้ม  

3. แบบมุ่งเน้นความบนัเทงิ (Entertainment Orientation) หมายถงึ วถิชีวีติทีมุ่่งเน้น
กจิกรรม ความสนใจ และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความบนัเทงิและความพอใจของตนเอง 
เช่น การชมภาพยนตร ์การซือ้สนิคา้เพื่อตอบสนองความพอใจส่วนตวั  

4. แบบมุ่งเน้นบา้นและครอบครวั (Home and family Orientation) หมายถงึ วถิชีวีติที่
ม่งเน้นกจิกรรม ความสนใจ และการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบับ้านและครอบครวัของตนเอง 
เช่น การท ากจิกรรมกนัในครอบครวั  

5. แบบมุ่งเน้นกฬีาและกจิกรรมกลางแจ้ง (Sport an outdoor Orientation) หมายถงึ 
วิถีชีวิตที่มุ่งเน้นกิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมสีุขภาพ ที่
แขง็แรง เช่น การเล่นกฬีา การท ากจิกรรมกลางแจง้ 

ส าหรบัแนวค าถามในการศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติ หรอื AIO Statements ทีเ่ป็น
ตน้แบบ และไดร้บัความนิยม โดยการน าไปอ้างองิกนัเป็นจ านวนมากไดแ้ก่ แนวการศกึษาของ 
Joseph T. Plummer ซึง่มรีายละเอยีดเกี่ยวกบัหวัขอ้ในการศกึษาดงัตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที ่3 แนวคดิหลกัและการประยกุตใ์ชเ้พื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติ 

กิจกรรม 
(Activities) 

ความสนใจ 
(Interests) 

ความคิดเหน็ 
(Opinions) 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์
(Demographics) 

การท างาน 
(Work) 

ครอบครวั 
(Family) 

ต่อตวัเอง 
(Themselves) 

อายุ 
(Age) 

งานอดเิรก 
(Hobbies) 

บา้น 
(Home) 

ประเดน็เกีย่วกบั
สงัคม 

(Social Issue) 

การศกึษา 
(Education) 

การใชเ้วลาว่าง 
(Vacation) 

ชุมชน 
(Community) 

ธุรกจิ 
(Business) 

อาชพี 
(Occupation) 

การบนัเทงิ 
(Entertainment) 

สนัทนาการ 
(Recreation) 

เศรษฐกจิ 
(Economic) 

ขนาดครอบครวั 
(Family Size) 



10 
 

 

ตารางที ่3 แนวคดิหลกัและการประยกุตใ์ชเ้พื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติ (ต่อ) 
กิจกรรม 

(Activities) 
ความสนใจ 
(Interests) 

ความคิดเหน็ 
(Opinions) 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์
(Demographics) 

สมาชกิสโมสร 
(Club Memberships) 

แฟชัน่ 
(Fashion) 

การศกึษา 
(Education) 

ทีพ่กัอาศยั 
(Dwelling) 

การรว่มกจิกรรมชุมชน 
(Community) 

อาหาร 
(Food) 

ผลติภณัฑ ์
(Product) 

ลกัษณะทางภูมศิาสตร ์
(Geography) 

การเลอืกซือ้ 
(Shopping) 

สื่อ 
(Media) 

อนาคต 
(Future) 

ขนาดของเมอืง 
(City Size) 

กฬีา 
(Sports) 

ความส าเรจ็ 
(Achievement) 

วฒันธรรม 
(Culture) 

ขัน้ต่างๆ ในวงจรชวีติ 
(Stages in Life Cycle) 

 
  จากตารางที ่3 พบว่า ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ซึง่ใชเ้ป็นแนวทางทีจ่ะช่วยใหไ้ดข้อ้มลู
ที่เป็นประโยชน์ในการในการน าไปวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ เป็นการศึกษาโดยใช้ลกัษณะ
ค าถามหรอื AIO Statement ถามบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรม การกระท าต่างๆ 
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) ทีเ่ขามต่ีอสิง่แวดลอ้มรอบตวั
ว่าเป็นอย่างไร โดยมมีพีื้นฐานจากความคดิเกี่ยวกบัตวัเอง (Self Concept) ซึง่แนวค าถามจะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัชวีติประจ าวนั ซึ่งจะท าให้ได้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ สามารถน าไปวเิคราะห ์
และจดัประเภทรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคแต่ละกลุ่มต่างๆให้ออกมาชดัเจนขึน้ว่ามี
ลกัษณะทางจติวทิยาเป็นอยา่งไร และยิง่เมือ่ศกึษาควบคู่ไปกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรก์จ็ะ
ท าใหไ้ด้ขอ้มลูที่ช่วยให้เขา้ใจบุคคลมากยิง่ขึน้ เนื่องจากได้ทราบทัง้ลกัษณะทางจติวทิยาสงัคม
ซึง่เป็นปจัจยัภายใน และลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่เป็นปจัจยัภายนอกทีม่บีทบาทส าคญั
อยา่งมากต่อพฤตกิรรมของบุคคล 
 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
ชฟิแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรม

ของ ผู้บรโิภคไว้ว่า เป็นพฤติกรรมที่ผู้บรโิภคแสดงออกไม่ว่า  จะเป็นการเสาะหา ซื้อใช ้
ประเมนิผล หรอื การบรโิภคผลติภณัฑบ์รกิารและแนวคดิต่างๆ ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรที่
มอียู ่ทัง้เงนิ เวลา และก าลงัเพื่อบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไม
จงึซือ้ ซือ้เมือ่ไร อยา่งไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน  
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แองเจลิคอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบรกิาร ทัง้นี้หมายรวมถึงกระบวนการ
ตดัสนิใจซึง่มมีาอยูก่่อนแลว้ และซึง่มสี่วนในการก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว  

แนวคิดการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyze consumer behavior) 
 เป็นการคน้หาเกีย่วกบัพฤตกิรรมซือ้หรอืการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะมคี าถามที่จะช่วยในการวเิคราะห์พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่จากค าตอบของค าถามเหล่านี้จะท าให้ทราบถงึพฤตกิรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างเหมาะสม 
ค าถามเหล่านี้ประกอบดว้ย 
ตารางที ่4 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyze consumer behavior) 

ค าถาม 
(6Ws และ 1H) 

ค าตอบท่ีต้องการทราบ 
(7 Os) 

กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

1. ใครอยูใ่น
ตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the 
target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางดา้น  
1. ประชากรศาสตร ์
2. ภมูศิาสตร ์ 
3. จติวทิยา หรอืจติวเิคราะห ์  
4. พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์,  ราคา,  การจดัจ าหน่าย,  
และการส่งเสรมิการตลาดที่เหมาะสม  
และสามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้รโิภคซือ้
อะไร 
(What does the 
consumer buy?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้(Objects) 
สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจาก
ผลติภณัฑ ์กค็อืตอ้งการ
คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑ ์(Product 
Component) และความแตกต่าง
ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 
(Competitive Differentiation) 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภัณฑ์  (Product 
Strategies) ประกอบดว้ย  
1.ผลติภณัฑห์ลกั   
2.รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ได้แก่ การบรรจุ
ภัณฑ์, ตราสินค้า, รูปแบบ, บริการ, 
คุณภาพ,ลกัษณะนวตักรรม  
3. ผลติภณัฑค์วบ   
4. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั  
5.ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั 
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ตารางที ่4 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyze consumer behavior) (ต่อ) 
ค าถาม 

(6Ws และ 1H) 
ค าตอบท่ีต้องการทราบ 

(7 Os) 
กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

3. ท าไมผูบ้รโิภค
จงึซือ้(Why does 
the consumer 
buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
(Objectives) ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้
เพื่อสนองความตอ้งการของเขา
ดา้นรา่งกายและดา้นจติวทิยา ซึง่
ตอ้งศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ คอื  
1. ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัทาง
จติวทิยา  
 2. ปจัจยัทางสงัคม และ
วฒันธรรม  
3. ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธท์ีใ่ชม้ากคอื 
 1. กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product 
Strategies)  
 2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies)ประกอบด้วย 
กลยุทธ์การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การ
ใหข้า่วสาร ประชาสมัพนัธ ์ 
 3. กลยทุธด์า้นราคา(Price Strategies)  
 4. กลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) 

4. ใครมสี่วนรว่ม
ในการตดัสนิใจ
ซือ้ (Who 
participates in 
the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) มอีทิธพิลในการ
ตดัสนิใจซึง่ประกอบดว้ย  
1) ผูร้เิริม่  2) ผูม้อีทิธพิล  
3) ผูต้ดัสนิใจซือ้ 4) ผูซ้ือ้ 5) ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ การโฆษณา และ
(หรอื) กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 

5. ผูบ้รโิภคซือ้
เมือ่ใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดอืนใดของปี หรอื ช่วง
ฤดใูดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน 
ช่วงเวลาใดของโอกาสพเิศษ หรอื 
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคอืกลยุทธ์การส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion Strategies) 
เช่น ท าการส่งเสรมิการตลาดเมื่อใดจงึ
จะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ที่
ไหน 
(Where does 
the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที่
ผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น
หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต 
รา้นขายของช า บางล าพ ูพาหุรดั 
สยามสแควร ์ 

กลยุ ท ธ์ ช่ อ งท า งก า ร จัด จ า ห น่ า ย 
(Distribution Channel Strategies) 
บริษัทน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมาย
โดยพจิารณาว่าจะผ่านคนกลางอยา่งไร 
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ตารางที ่4 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyze consumer behavior) (ต่อ) 
ค าถาม 

(6Ws และ 1H) 
ค าตอบท่ีต้องการทราบ 

(7 Os) 
กลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

7. ผูบ้รโิภคซือ้
อยา่งไร 
(How does the 
consumer 
buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบดว้ย  
 1) การรบัรูป้ญัหา  
 2) การคน้หาขอ้มลู 
 3) การประเมนิผลทางการเลอืก  
 4) ตดัสนิใจซือ้ 
 5) ความรูส้กึหลงัการซือ้ 

กลยุทธ์ที่ใช้กันมากคือ กลยุทธ์การ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  (Promotion 
Strategies) ประกอบด้วย การ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย 
การส่งเสรมิการขาย การให้ข่าว และ
การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง 
เ ช่ น  พ นั ก ง า น ข า ย จ ะ ก า ห น ด
วตัถุประสงค์ในการขายให้สอดคล้อง
กบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจซือ้ 

 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจาก

การทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึก
คดิของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องสดี าซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ือ้ แลว้จะมกีาร
ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรอื การตดัสนิใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase 
Decision) ฉะนัน้ การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ซื้อจงึเกี่ยวข้องกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ และ
ปจัจยัต่างๆ ที่มอีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจดงักล่าว ซึ่งปจัจยัต่างๆนัน้ เราสามารถแยก
พจิารณาได้ 2 ประเภท คอื ปจัจยัภายใน (Internal Variable) และปจัจยัภายนอก (External 
Variable) ซึ่งสามารถแสดงความสมัพนัธ์ดงักล่าวในรปูของแบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงั
แสดงในภาพที ่2 
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สิง่กระตุน้    ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้หรอืกล่องด า  
การตอบสนอง

ของผูซ้ือ้ 
สิง่กระตุน้
ทางการ
ตลาด 

สิง่กระตุน้
อื่นๆ 

ลกัษณะของผูซ้ือ้ 
กระบวน 

การตดัสนิใจซือ้ 

ผลติภณัฑ ์
ราคา 
การจดั
จ าหน่าย 
การส่งเสรมิ
การขาย 

เศรษฐกจิ 
เทคโนโลย ี
การเมอืง 
วฒันธรรม 

ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นสงัคม 
ปจัจยัส่วนบุคคล 
ดา้นจติวทิยา 

รบัรูป้ญัหา 
คน้หาขอ้มลู 
ประเมนิผล 
ตดัสนิใจ 

การเลอืก
ผลติภณัฑ ์
การเลอืกตรา 
การเลอืก
ผูข้าย 
เวลาในการซือ้ 
ป ริม าณก า ร
ซือ้ 

 
ภาพที ่2 แสดงโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 
รายละเอียดรปูแบบพฤติกรรมของผูซ้ื้อ 

1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้บรโิภคเกิดการซื้อสินค้า 
(Buying Motives) สิ่งกระตุ้นอาจจะเกิดขึ้นเองจากความต้องการภายในร่างกาย (Inside 
Stimuli) และสิง่กระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimuli) สิง่กระตุ้นภายนอกเป็นสิง่กระตุ้นที่
ผูข้ายจะตอ้งใหค้วามสนใจ เพราะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการสนิคา้  

สิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 
 1.1 สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli)  เป็นสิง่กระตุ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วน
ประสมทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจดัให้มีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

- สิง่กระตุน้ดา้นผลติภณัฑ ์เช่น การออกแบบผลติภณัฑใ์หส้วยงาม 
- สิง่กระตุน้ทางดา้นราคา เช่น การก าหนดราคาประหยดั 
- สิง่กระตุน้ทางดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย เช่น การกระจายสนิคา้ใหท้ัว่พืน้ที่ 
- สิง่กระตุน้ทางดา้นการส่งเสรมิการขาย เช่น การโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ 

 1.2 สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli) เป็นสิง่กระตุ้นที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งผู้ผลติไม่
สามารถควบคุมได ้สิง่กระตุน้เหล่านัน้ ไดแ้ก่ 

- เศรษฐกจิ เช่น รายไดข้องผูบ้รโิภค ภาวะเศรษฐกจิ 
- เทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยทีางการผลติ 
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- การเมอืงและกฎหมาย เช่น ภาษ ี
- วฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียม เทศกาล 
2. ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้หรอืกล่องด า (Buyer’s Back Block) ความรูส้กึนึกคดิของผู้

ซือ้หลงัจากได้รบัการกระตุ้นทางการตลาดและสิง่กระตุ้นอื่นๆแล้ว เป็นสิง่ที่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ดังนัน้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกเหล่านี้จากผู้ซื้อ  เพื่อจะได้จดั
ส่วนผสมทางการตลาดต่างๆ ความรูส้กึเหล่านี้ของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจาก 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) จะไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัหลายๆ
ดา้นดว้ยกนัดงันี้ 

2.1.1 ด้านวฒันธรรม เป็นสิ่งที่กลุ่มคนสร้างขึ้นและปฏิบตัิสืบทอดกันมา 
วฒันธรรมจะมอีทิธพิลมากต่อการซือ้ในการซือ้และเป็นสิง่หนึ่งทีแ่สดงความแตกต่างในการใช ้

2.1.2 ด้านสงัคม ประกอบไปด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครวั สถานภาพ และ
บทบาทหน้าทีข่องผูซ้ือ้ ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

2.1.3 ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย อายุ อาชีพ ครอบครวั รายได ้
การศกึษา รปูแบบการด ารงชวีติ บุคลกิภาพ และแนวคดิส่วนบุคคล 

2.1.4 ด้านจติวทิยา ประกอบไปดว้ย การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ความเชื่อ 
และทศันคต ิ

2.2 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Consumer Buying Decision) ในการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้าและบรกิารผู้บรโิภคนัน้ ผู้บรโิภคท าการพจิารณาปจัจยัต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทัง้จาก
ภายในและภายนอก ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจมขีัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ที่ 1 การรบัรูถ้ึงปญัหา (Problem Recognition) หรอืการรบัรู้ถงึความต้องการ 
(Need Recognition) กระบวนการตดัสนิใจซื้อเกดิขึน้เมื่อผู้ซื้อตระหนักถงึปญัหาหรอืความ
ต้องการซื้อตวัเองรูส้กึถงึความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการแท้จรงิและที่พงึปรารถนา
ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยสิง่เรา้ภายในหรอืภายนอก 

ขัน้ที ่2 การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร (Information Search) เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัแรงกระตุ้นจะ
มแีนวโน้มทีจ่ะคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัสนิคา้นัน้ๆ ซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ระดบั
ดว้ยกนัคอื ภาวการณ์คน้หาขอ้มลูแบบธรรมดา  เรยีกว่าการเพิม่การพจิารณาใหม้ากขึน้ และใน
ระดบัการคน้หาขอ้มลูข่าวสารอย่างกระตอืรอืรน้ ซึง่การคน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิจะมากเพยีงไร
ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของแรงขบั จ านวนขอ้มูลข่าวสารที่มอียู่ในช่วงแรก และความพงึพอใจที่
ไดร้บัจากการคน้หาขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิ แหล่งขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัมดีว้ยกนั 2 แหล่งคอื 

- แหล่งขอ้มลูภายใน (Internal Search) หรอืจากตวัผูบ้รโิภคเอง เช่น ประสบการณ์ 
- แหล่งขอ้มูลภายนอก (External Search) หรอืขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้และบรกิารที่

ไดร้บัจากสื่อมวลชน การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผูเ้ชีย่วชาญ องคก์รรฐับาล ฯลฯ 
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ขัน้ที ่3 การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อคน้หาขอ้มลูเรยีบรอ้ย
แล้วผู้บรโิภคจะก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆขึน้มา เพื่อท าการเปรยีบเทยีบ ระหว่างตราสนิค้าหรอื
ผลลพัธจ์ากการซือ้ 

ขัน้ที่ 4 การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นขัน้ตอนที่ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑห์รอืตราสนิคา้นัน้ๆ 

ขัน้ที ่5 การประเมนิค่าทางเลอืก (Post purchase Evaluation) หรอืผลภายหลงัการใช้
สนิค้าและบรกิารนัน้ หากการใช้เป็นไปอย่างที่คาดหวงัโอกาสในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารเดมิ
ครัง้ต่อไปยอ่มมมีากขึน้ 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s 
Decision Process) ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

3.1  การเลอืกผลติภณัฑ ์เช่น การเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์บู่ก้อนทีม่คีวามอ่อนโยนต่อ
ผวิพรรณ 

3.2  การเลอืกตราสนิคา้ เช่น การเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์บู่เหลวยีห่อ้ลกัส์ 
3.3  เลอืกผูข้าย เช่น การเลอืกซือ้ในซุปเปอรม์าเกต็ 
3.4  เวลาในการเลอืกซือ้ เช่น หลงัเลกิงาน 
3.5  ปรมิาณในการซือ้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ 

 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

และการวางต าแหน่งทางการตลาด 
การตดัสนิใจขายสนิค้าในตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้บรโิภค ตลาดอุตสาหกรรม ตลาด

ผูข้ายต่อ หรอืตลาดรฐับาลจะตอ้งระลกึไวว้่าโดยทัว่ไปบรษิทัไมส่ามารถบรกิารลูกคา้ในทุกตลาด
ได้ เนื่องจากลูกค้ามจี านวนมากที่อยู่กระจดักระจายและมลีกัษณะความต้องการในการซื้อและ
วธิกีารปฏบิตักิารซื้อที่แตกต่างกนั  เนื่องจากบรษิทัจะแข่งขนัเฉพาะตลาดที่บรษิทัช านาญ ใน
กรณนีี้บรษิทัตอ้งพจิารณา 3 ประการ คอื  

ประการแรก การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการก าหนดส่วนของ
ตลาดส าหรบัสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยที่แตกต่างกนั เพื่อก าหนดคุณสมบตัแิต่
ละส่วนตลาดทีจ่ะไดว้างแผนและใชค้วามพยายามทางการตลาดไดเ้หมาะสม 

ประการทีส่อง การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) ซึง่เป็นกจิกรรมในการ
ประเมนิผลและการเลอืกส่วนตลาด หรอืหลายส่วนเป็นเป้าหมาย 
 ประการทีส่าม เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑใ์นตลาด (Market positioning) เป็น
การก าหนดและสื่อสารผลประโยชน์ซึง่แตกต่างทีส่ าคญัในตลาด 

เครื่องมือ 3 ประการนี้ เราเรียกว่า STP marketing ซึ่งค าว่า STP ย่อมาจาก 
Segmenting, Targeting และPositioning 
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ขัน้ตอนการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดผลิตภณัฑ ์

การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing) หมายถงึ การจดัผลติภณัฑแ์ละส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกนั เพื่อสนองความต้องการของตลาด ที่มลีกัษณะและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing หรือเรียกว่า STP 
marketing) กล่าวคอื ในการทีจ่ะจดัส่วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนัน้
จ าเป็นต้องเริม่ต้นดว้ยการแบ่งส่วนตลาดก่อนแลว้ก าหนดตลาดเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่ง
ผลติภณัฑใ์นตลาดนัน้ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดในแตะละขัน้ดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นกจิกรรมการแบ่งส่วนตลาด
ออกเป็นกลุ่มผูซ้ือ้สนิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่งตามลกัษณะความต้องการ หรอืลกัษณะเฉพาะอย่างที่
คลา้ยคลงึกนัออกเป็นตลาดย่อย (Sub market) หรอืส่วนตลาด (Market segment) เพื่อจะเลอืก
เป็นตลาดเป้าหมาย (Target Market) เพื่อการเสนอผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดใน
แต่ละตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม ตวัอยา่ง ผลติภณัฑก์ระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยดึเกณฑ ์
เพศ วยั รายได ้และรสนิยม 

ขัน้ท่ี 2 การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) เป็นหนึ่งกจิกรรมประเมนิ
และเลอืกหน่ึงส่วนตลาดหรอืมากกว่าเป็นเป้าหมาย เป็นงานทีจ่ะต้องท าเมื่อมกีารแบ่งส่วนตลาด
แลว้ ตวัอยา่ง ผลติภณัฑก์ระเป๋าบรษิทัเลอืกตลาดเป้าหมายเป็นชาย อาย ุ30-60ปี และรสนิยมด ี

ขัน้ท่ี 3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาด (Market positioning) เป็น
กจิกรรมการสรา้งต าแหน่งทางการแข่งขนัส าหรบัผลติภณัฑ์ และรายละเอยีดของส่วนประสม
ทางการตลาด ตวัอย่าง ผลติภณัฑก์ระเป๋าจะก าหนดต าแหน่งการแข่งขนัส าหรบัผลติภณัฑข์อง
บรษิทัและคู่แขง่ขนั โดยถอืเกณฑค์ุณภาพและราคา 

 
การแบ่งส่วนตลาด 

การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) หมายถงึ การแบ่งตลาดของผลติภณัฑ์
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามลกัษณะความต้องการที่คล้ายคลงึกนัออกเป็นตลาดย่อย (Sub market) 
หรอืส่วนตลาด (Market segment) เพื่อทีจ่ะเลอืกตลาดใดตลาดหน่ึงหรอืหลายตลาดเป้าหมาย 
การแบ่งส่วนตลาดไม่ได้เริม่ต้นที่ความแตกต่างกนัของผลติภณัฑ์ แต่เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้า 
และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกนั จงึอาจกล่าวได้ว่า การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่ง
ลูกค้าออกเป็นส่วนย่อยๆที่แตกต่างกนั ซึ่งส่วนตลาดย่อยตลาดใดตลาดหนึ่งจะถูกเลอืกเป็น
ตลาดเป้าหมายแลว้ใชส้่วนประสมทางการตลาดเฉพาะอยา่ง เพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกคา้ตามเป้าหมายที่
เลอืกขึน้มา การแบ่งส่วนตลาดพจิาณาส่วนต่างๆคอื 1. ระดบัการแบ่งส่วนตลาด 2. รปูแบบการ
แบ่งส่วนตลาด 3. กระบวนการแบ่งส่วนตลาด 4. หลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บรโิภค          
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5. หลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดธุรกจิ 6. ความต้องการในการแบ่งส่วนตลาดทีม่ปีระสทิธิภาพ 
โดยรายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนดงันี้ 

1. ระดบัของการแบ่งส่วนตลาด (Levels of market segmentation) ม ี6 ระดบัดงันี้ 
1.1 การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดที่มกีารผลติสนิค้าใน

รูปแบบเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก (mass production) โดยน าออกวางตลาดให้ทัว่ถึง (mass 
distribution) และส่งเสรมิการตลาดอย่างมาก (mass promotion) โดยมองตลาดว่ามคีวาม
คลา้ยคลงึกนั เป็นแนวคดิที่มุ่งความส าคญัที่การผลติ โดยมุงทีจ่ะผลติสนิค้าในรูปแบบเดยีวกนั
จ านวนมาก เพื่อลดตน้ทุนในการผลติ 

1.2 การตลาดโดยมุ่งทีส่่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใชเ้ครื่องมอื
ทางการตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Market segment) แนวคดิมองว่าตลาดมลีกัษณะและ
ความต้องการที่แตกต่างกนั บรษิทัต้องจดัผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่าง
กนัส าหรบัแต่ละตลาดเป้าหมาย ในกรณีน้ีจะก่อให้เกดิขอ้ได้เปรยีบกบัธุรกจิ เพราะผลติภณัฑ์
และส่วนประสมทางการตลาดจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ขีึน้ 

1.3 การมุ่งทีต่ลาดกลุ่มเลก็ (Niche marketing) เป็นการใชเ้ครื่องมอืการตลาดโดย
มุง่ทีต่ลาดกลุ่มเลก็ (Niche market) ซึง่มคีวามมคีวามต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มทีแ่คบว่า
ส่วนของตลาด (Market segment) ซึ่งจะมคีู่แข่งเพยีงหนึ่งรายหรอืไม่กี่รายเท่านัน้ ตลาดกลุ่ม
เลก็จงึเป็นทีน่่าสนใจส าหรบับรษิทัเลก็ ตลาดกลุ่มเลก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มรีายไดสู้ง พรอ้มที่
จะจา่ยเงนิซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาแพง มคีวามตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น มคีุณภาพดเีด่นเป็นพเิศษ 

1.4 การตลาดท้องถิ่น (Local marketing) เป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าท้องถิ่น การตลาดทองถิ่นนี้จะยึดถือลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์(Demographics) ค่านิยม และรปูแบบการด ารงชวีติ (Value and lifestyles) 
ของแต่ละชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 

1.5 การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใช้เครื่องมอื
การตลาดโดยมุ่งลูกค้ารายใดรายหนึ่ง วิธีนี้อาจจะเรียกว่า การตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้า 
(Customized marketing) หรอื ตลาดมุง่เฉพาะบุคคล 

1.6 การตลาดทีล่กูคา้ตอ้งรบัผดิชอบตวัเอง (Self-marketing) เป็นการตลาดทีลู่กคา้
ช่วยตวัเองในการซือ้สนิคา้ ซึง่ผูบ้รโิภคแต่ละรายต้องใชค้วามรบัผดิชอบมากขึน้ในการพจิารณา
ผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ทีจ่ะซือ้ดว้ยตวัเอง เช่น การซือ้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต การสัง่ซือ้ทางโทรศพัท ์
การสัง่ซือ้ทาง E-mail เป็นตน้ 

2. รูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกนั (เช่น รายได ้อายุ ที่อยู่อาศยั) จะแบ่งตลาดแบบใดนัน้ต้องพจิารณาถงึความพอใจ
ของตลาดทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์ซึง่ประกอบดว้ย 3 แบบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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2.1 ความชอบเหมอืนกนั (Homogeneous preferences) ตลาดผูบ้รโิภคทุกคนทีม่ ี
ความชอบ ในระดบัทีเ่ท่ากนั  

2.2 ความชอบกระจดักระจาย (Diffused preferences) ผู้บรโิภคแต่ละคนมี
ความชอบสินค้าแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับคุณสมบตัิ ในกรณีนี้ผู้ผลิตจะเลือกต าแหน่ง
ศูนย์กลาง เพราะเป็นต าแหน่งที่จะเป็นที่ยอมรบัของคนส่วนใหญ่ส าหรับคู่แข่งขนัที่เข้ามาใน
ตลาดอาจจะก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภณัฑ์ของบรษิัทหรืออาจก าหนด
ต าแหน่งในทีม่คีู่แขง่ขนัน้อย 

2.3 ความชอบเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม (Clustered preferences) มลีกัษณะคลา้ยกบั
กรณี 2.1 แต่มหีลายกลุ่มเกิดจากการแบ่งส่วนตลาดโดยธรรมชาติ ธุรกิจจะเข้าสู่ตลาดโดยมี
ทางเลอืก 3 ทาง คอื 

2.3.1 เลอืกต าแหน่งศูนยก์ลางโดยคาดว่าจะไดก้ารยอมรบัจากทุกกลุ่ม โดยใช้
นโยบายการตลาดทีไ่มแ่ตกต่างกนั (Undifferentiated marketing)  

2.3.2 เลือกต าแหน่งตลาดในส่วนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มเดียว โดยใช้นโยบาย
การตลาดแบบรวมก าลงัหรอืมุง่เฉพาะส่วน (Concentrated marketing) 

2.3.3 เลอืกทัง้ 3 กลุ่มโดยเสนอผลติภณัฑ ์3 ชนิดใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม 
โดยใชน้โยบายการตลาดทีแ่ตกต่างกนั (Differentiated marketing) 

3. กระบวนการการแบ่งส่วนตลาด (Market-segmentation procedure) ล าดบัขัน้ตอน
ในการแบ่งตลาด ม ี3 ขัน้ตอน ดงันี้  

3.1 ขัน้ส ารวจ (Survey stage) ผูว้จิยัจะส ารวจหรอืสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ทราบถงึการจงูใจทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยการจดัเตรยีมแบบสอบถาม ตวัอย่าง
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูบ้รโิภค มดีงันี้ 1.การใหค้ะแนนคุณสมบตัต่ิางๆของผลติภณัฑแ์ละความส าคญั
ของแต่ละคุณสมบตั ิ2. รูจ้กัตราสนิคา้และการใหค้ะแนนตราสนิคา้ 3. รปูแบบการใชผ้ลติภณัฑ ์
4. ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 5. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และ
พฤตกิรรมศาสตรข์องผูซ้ือ้ 

3.2 ขัน้วเิคราะห ์(Analysis stage) จากขอ้มลูในขัน้ส ารวจ จะน ามาวเิคราะหใ์นดา้น
ทศันคต ิประชากรศาสตร ์ภูมศิาสตร ์จติวทิยา และพฤตกิรรม ทีม่ลีกัษณะเด่นชดัเฉพาะอย่างที่
คลา้ยคลงึกนั โดยแยกออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะเด่นชดันัน้ๆ 

3.3 ขัน้การก าหนดโครงร่าง (Profiling stage) จากลกัษณะเด่นชดั เฉพาะอย่างของ
แต่ละกลุ่มในขัน้ทีส่องจะน ามาก าหนดในโครงรา่ง (เกณฑ)์ ในการแบ่งส่วนตลาด  

4. หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดผู้บรโิภค (Bases for segmenting consumer 
markets) จากการคน้หาถงึตวัแปรทีส่ าคญัๆ ตวัแปรทีไ่ดถ้อืหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ตวั
แปรที่ส าคัญๆ เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร ์
ลกัษณะตวัแปรประชากรศาสตรข์องผูซ้ือ้  ลกัษณะตวัแปรภูมศิาสตร ์ประชากรศาสตร ์จติวทิยา
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และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่ใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้รโิภค ซึง่ตวัแปร
เหล่ านี้ ส ามารถจัดกลุ่ มออก เ ป็น  2 กลุ่ ม  คือ  1) ลักษณะของผู้บริโภค  (Consumer 
characteristic) 2) การตอบสนองของผูบ้รโิภค (Consumer response)  

4.1 การแบ่งส่วนตลาดทางภูมศิาสตร ์(Geographic segmentation) ในกรณีนี้ตลาด
จะถูกแบ่งออกตามสถานที่แตกต่างกนั เช่น ประเทศ รฐั จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ท้องถิ่น หรอื
หมู่บ้าน บรษิัทจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันตามที่ตัง้ของตลาด โดยค านึง
ลกัษณะและพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละเขตภมูศิาสตรน์ัน้  

4.2 การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) การ
แบ่งส่วนตลาดตามปจัจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได ้การศกึษา 
อาชพี วฎัจกัรชวีติครองครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิตวัแปรทางประชากรศาสตรเ์ป็นหลกัเกณฑท์ี่ใช้
กันแพร่หลายมานาน เนื่องจากช่วยให้เห็นกลุ่มตลาดที่ส าคญั เนื่องจากความต้องการของ
ผูบ้รโิภคและอตัราการใชผ้ลติภณัฑ ์จะมคีวามเกี่ยวขอ้งอย่างสูงกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์
ซึง่ตวัแปรทางประชากรศาสตรว์ดัไดง้า่ยมากกว่าตวัแปรอื่นๆ  

4.3 การแบ่งส่วนตลาดตามจติวทิยา (Psychographic segmentation) จะใช้
หลักเกณฑ์ตามความแตกต่างกันของการด ารงชีวิต หรืออาจใช้ความแตกต่างกันของ
บุคลกิลกัษณะ  

4.3.1 ชัน้ของสงัคม (Social class) ชัน้ของสงัคมมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจใน
หอ้งพกั หอพกั เฟอรน์ิเจอร ์การพกัผ่อน สงัคมชัน้ใดชัน้หน่ึงโดยเฉพาะ 

4.3.2 ค่านิยมและรปูแบบการด ารงชวีติ (Value and lifestyle) วธินีี้ผูบ้รโิภคจะ
ถูกแยกประเภทตามภาพลกัษณ์ส่วนตวั ความพงึพอใจ ค่านิยม และทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
ตลอดจนรูปแบบการด ารงชวีิต (Lifestyle) เป็นการจดักลุ่มผู้บรโิภคโดยถือเกณฑ์กิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interest) ความคดิเหน็ (Opinions)  

4.3.3 บุคลกิลกัษณะ (Personality) เป็นลกัษณะดา้นจติวทิยาทีแ่ตกต่างของ
บุคคลที่จะน าไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมที่สอดคล้องกนัและคงเดมิ นักการ
ตลาดได้ใช้ตวัแปรทางบุคลกิลกัษณะในการแบ่งส่วนตลาด  โดยพยายามสร้างแนวความคดิ
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับตรา เช่น การออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของผู้บริโภค 
(ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล หรอืความตอ้งการส่วนบุคคล)  

4.4 การแบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรม (Behavioristic segmentation) การแบ่งตาม
พฤตกิรรมโดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู ้ทศันคตกิารใชผ้ลติภณัฑ์ หรอืการตอบสนองต่อคุณสมบตัิ
ผลติภณัฑ ์หรอืโอกาสในการซือ้ผลติภณัฑ ์โดยจะพจิารณาเฉพาะปจัจยัส าคญัดงัน้ี 

4.4.1 โอกาสในการซื้อ (Purchase occasion) ผูซ้ือ้จะมคีวามแตกต่างกนัใน
โอกาสทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ผลติภณัฑ ์ 
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4.4.2 การแสวงผลประโยชน์ (Benefit sought) ผูซ้ือ้เลอืกผลติภณัฑโ์ดยมสี่วน
กระตุ้นในการซื้อที่แตกต่างกนั ตวัอย่าง การซื้อยาสฟีนั ผู้บรโิภคซื้อเพื่อต้องการป้องกนัฟนัผุ 
ฟนัขาว รสดี ราคาถูก จะเห็นว่าลกัษณะที่ผู้บรโิภคต้องการจะเป็นลกัษณะประชากรศาสตร ์
จติวทิยา และผลประโยชน์ที่ได้รบัร่วมกนั นักการตลาดจะใช้สื่อโฆษณาที่แตกต่างกนัส าหรบั
ผลติภณัฑแ์ต่ละกลุ่ม โดยจะเลอืกผลประโยชน์ผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคต้องการแลว้สรา้งผลติภณัฑ์
ใหม้คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ แลว้เสนอขา่วสารไปยงักลุ่มทีต่องการประโยชน์ของผลติภณัฑน์ัน้  

4.4.3 สถานะของผูใ้ช ้(User status) นักการตลาดแบ่งส่วนตลาดตามสถานะ
ของผูใ้ชอ้อกเป็น ไมเ่คยใช ้ผูเ้คยใช ้ผู้เลกิใช ้ผูท้ีม่อี านาจซือ้ ผูใ้ชค้ร ัง้แระ และผูใ้ชป้ระจ า  

4.4.4 อตัราการใช ้(Usage rate) ตลาดจ านวนมากสามารถแบ่งเป็นกลุ่มผูซ้ือ้
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณมาก ปานกลาง และน้อย เรียกว่าการแบ่งส่วนตามปริมาณกลุ่มผู้ซื้อ
ผลติภณัฑป์รมิาณมากอาจเป็นเปอรเ์ซน็ต์น้อยของจ านวนผู้ซื้อในตลาดแต่คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ที่
มากของปรมิาณการซือ้ทัง้หมดในตลาด นกัการตลาดจะตอ้งรูว้่าผูซ้ือ้ผลติภณัฑใ์นปรมิาณมากมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และบุคลกิลกัษณะอยา่งไรแลว้มกีารใชส้ื่อเฉพาะอยา่งใหเ้หมาะสม 

4.4.5 สภาพความซื่อสตัย ์(Loyalty status) สภาพความซื่อสตัยใ์ชอ้ธบิายถงึ
ปรมิาณความซื่อสตัย ์ซึ่งผู้ใช้มวีตัถุประสงค์เฉพาะอย่าง ปรมิาณความซื่อสตัยจ์ะแตกต่างจาก
น้อยไปหามาก เราจะพบความซื่อสตัยต่์อตราอยา่งมาก  

4.4.6 ขัน้ตอนความพรอ้ม (Stages of readiness) ในขณะใดขณะหนึ่งจะมกีาร
จ าแนกผูบ้รโิภคออกเป็นขัน้ตอนของความพรอ้มในการซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคทีม่อี านาจการ
ซือ้อาจยงัไมรู่จ้กัผลติภณัฑ ์บางคนรูจ้กัอย่างดแีลว้บางคนเริม่เขา้ใจ บางคนสนใจ บางคนพอใจ 
บางคนตัง้ใจซื้อ การจ าแนกผู้บริโภคออกเป็นขัน้ตอนความพร้อมในการซื้อ จะท าให้เกิด
แผนการตลาดทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมาก  

4.4.7 ทศันคต ิ(Attitude) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามความรู้สกึนึกคดิของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์เช่น พอใจมาก ชอบ เฉยๆ ไม่ชอบ เกลยีด จะใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่าง
กนั ส าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

5. หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม (Base for segment industrial 
market) การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรมอาจจะถอืเกณฑเ์ดีย่วกบัตลาดผูบ้รโิภค เช่น ภูมศิาสตร ์
ประชากรศาสตร ์การแสวงหาผลประโยชน์และอตัราการใช ้

6. ประสทิธผิลของการแบ่งส่วนตลาด (Effective segmentation) เมื่อก าหนดว่าตลาด
ส าหรบัผลิตภณัฑ์มกีารบางส่วนตลาดตามเกณฑ์ใดแล้ว หลกัเกณฑ์ในการพจิาณาถึงความ
เหมาะสมของการแบ่งส่วนตลาดมดีงันี้ 

- ปรากฏชดัและวดัออกมาได ้(Measurable) เมื่อก าหนดส่วนตลาดที่สามารถวดั
ขนาดและอ านาจในการซือ้ของแต่ละส่วนตลาดได ้
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- ตลาดพอเพยีง (Substantial) เป็นส่วนตลาดทีม่ขีนาดยอดขายและก าไรพอเพยีง
หรอืไม ่

- สามารถทีจ่ะเขา้ถงึได ้(Accessible) เป็นส่วนตลาดที่สามารถเขา้ถงึและบรษิทั
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดนัน้ได้ 

- สามารถด าเนินการได้ (Actionable) เป็นส่วนตลาดที่สามารถใช้โปรแกรม
การตลาดจงูใจตลาดเป้าหมายไดผ้ลหรอืไม ่

- มลีกัษณะแตกต่าง (Differentiable) เป็นส่วนตลาดทีลู่กคา้มองเหน็ความแตกต่าง
ของผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่งขนั และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจได้ 

ประโยชน์การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation’s benefit) มีดงัน้ี 

1. ผูข้ายทราบถงึความตอ้งการและขอบเขตความพอใจของแต่ละส่วนตลาดท าใหท้ราบ
ถงึโอกาสทางการตลาด หรอืต าแหน่งผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัตลาดเป้าหมายนัน้ใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการเลอืกตลาดเป้าหมายทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของบรษิทั 

2. ผูข้ายสามารถปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคให้
ดขีึน้ 

3. ผูข้ายสามารถปรบัปรงุแผนการตลาดและงบประมาณการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
การก าหนดตลาดเป้าหมาย (การเลือกตลาดเป้าหมาย)  

     การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) หมายถึง การประเมนิเลอืกหนึ่งส่วน
การตลาดหรอืมากกว่าเป็นเป้าหมาย เป็นงานทีต่้องท าเมื่อมกีารแบ่งส่วนตลาดแลว้ การก าหนด
ตลาดเป้าหมายม ี2 ขัน้ตอนคอื 

1. การประเมนิส่วนตลาด (Evaluating the market segment) การศกึษาส่วนตลาด 3 
ด้าน คือ ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด ความสามารถในการจูงใจส่วนตลาด 
วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั การศกึษา 3 ดา้นนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเลอืกส่วนตลาดที่
เหมาะสมเป็นเป้าหมายต่อไป 

1.1 ขนาดและความเจรญิเตบิโตของส่วนตลาด (Segment size and growth) ในทีน่ี้
จะคาดคะเนยอดขายและการเพิม่ขึ้นของยอดขาย ถ้าคาดคะเนว่าตลาดมขีนาดใหญ่และโต
พอสมควรเมือ่ขายแลว้จะมกี าไรจากส่วนตลาดนัน้ กถ็อืว่าเป็นเกณฑท์ีร่บัพจิารณาส่วนตลาดนัน้ 
และพจิารณาประเดน็อื่นต่อไป 
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1.2 ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตาด (Segment structural 
attractiveness) เป็นการพจิารณาว่าส่วนตลาดนัน้สามารถเขา้ถงึและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดนัน้ไดห้รอืไม่ 

1.3 วตัถุประสงคแ์ละทรพัยากรของบรษิทั (Company objectives and resources) 
แมว้่าความเจรญิเตบิโตของตลาด และความสามารถในการจงูใจตลาดจะเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้า
ขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องบรษิทั และมอุีปสรรคดา้นความช านาญหรอืทรพัยากรไม่เพยีงพอ ก็
จะมปีญัหาเกดิขึน้จากการเลอืกส่วนตลาดนัน้ 

2. การเลอืกส่วนตลาด (Selecting the market segment) จากการทีป่ระเมนิส่วนของ
ตลาดทีเ่หมาะสมในขอ้หน่ึงแล้ว บรษิทัอาจเลอืกหน่ึงส่วนตลาดหรอืหลายส่วนเป้าหมาย โดยมี
วธิเีลอืกต่างๆ 

2.1 การตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาดที่เหมือนกัน (Undifferentiated 
marketing) เป็นกลยทุธก์ารตลาดทีเ่สนอผลติภณัฑห์นึ่งรปูแบบโดยมองว่าตลาดมคีวามต้องการ
เหมอืนๆ  บรษิทัจะพยายามออกสนิค้าและวางโครงทางการตลาดที่ดงึดูดใจผู้ซื้อให้มากที่สุด 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับการเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายและการโฆษณาหลายๆด้าน จะให้แนวความคิด
อย่างแพร่หลาย เพื่อท าให้เกดิภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอสนิค้า แมว้่าสนิค้าจะมคีวามแตกต่างกนัจรงิ
หรอืไมก่ต็าม จะท าใหส้นิคา้ของบรษิทัแตกต่างจากสนิคา้ของคู่แข่งขนั การตลาดทีเ่หมอืนกนัจะ
ประหยัดต้นทุน ต่ างๆ  เนื่ อ งจากยึดหลักการผลิต เ ป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน 
(Standardization) และผลติจ านวนมากๆ (Mass production) จงึท าใหล้ดตนทุนการผลติ ลด
สนิคา้คงเหลอื ลดค่าโฆษณา ลดค่าขนส่ง ลดค่าใชจ้่ายในการวจิยัและวางแผนตลาด แต่อย่างไร
กต็ามกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมอืนกนันี้ นักการตลาดมคีวามเหน็ที่ข ัดแยง้แนวความคดินี้ใน
กลุ่มผูบ้รโิภคหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมลีกัษณะต่างกนั ผูบ้รโิภคจะบรโิภคต่างกนั จงึเป็นการยากที่
สนิค้าอย่างใดอย่างหนึ่งจะเข้าถึงลูกค้าทุกระดบัได้บรษิัทที่ใช้กลยุทธ์การตลาดเหมอืนกนัจะ
พฒันาสนิคา้และวางโครงการทางการตลาดทีม่จีุดประสงคเ์พื่อต้องการส่วนตลาดทีม่ากทีสุ่ด แต่
ถา้มหีลายบรษิทัทีผ่ลติสนิคา้แบบเดยีวกนักจ็ะเกดิการแขง่ขนัแย่งส่วนตลาดกบักลยุทธแ์บบนี้จงึ
ไมเ่หมาะสมกบัตลาดเลก็ๆ  

2.2 การตลาดทีต่่างกนัหรอืการตลาดมุ่งส่วนต่าง (Differentiated marketing) ใน
กรณีนี้บรษิทัจะเลอืกด าเนินการในส่วนตลาดที่มากกว่า 1 ส่วน โดยออกแบบผลติภณัฑ ์และ
ส่วนประสมทางการตลาดใหต่้างกนัตามความเหมาะสม กบัแต่ละส่วนตลาดนัน้  

2.3 การตลาดแบบรวมก าลัง หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated 
marketing) เป็นการเลอืกส่วนตลาดเพยีงส่วนเดยีว (Single segment) ในหลายส่วนตลาดเป็น
เป้าหมายแล้วใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสนองความต้องการในตลาดนัน้ วธินีี้จะท าให้บรษิัทมี
ความเขม้แขง็ในส่วนตลาดของเขา เพราะรูถ้งึความต้องการของตลาดเป็นอย่างด ีตลอดจนลด
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและได้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง แต่อย่างไรก็ตามจะมี
ความเสีย่งสงู ถา้คู่แขง่ขนัเขา้มาใส่วนตลาด 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) หมายถงึ การตดัสนิใจและกจิกรรม
เพื่อสร้างและรกัษาแนวความคดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ของธุรกิจ (เมื่อเทยีบกบัตราสนิค้าของคู่
แขง่ขนั) ในจติใจของลกูคา้ 

หลกัเบือ้งต้นในการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์มดีงันี้  

1. มคีวามส าคญั (Important) ความแตกต่างที่ใช้เป็นต าแหน่งผลติภณัฑน์ัน้ต้องมี
ผลประโยชน์ที่มคีุณค่าอย่างสูงแก่กลุ่มผู้ซื้อ โดยสามารถสร้างความต้องการซื้อในจ านวนที่
เพยีงพอ 

2. มลีกัษณะเด่น (Distinctive) เป็นความแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 
3. มลีกัษณะทีเ่หนือกว่า (Superior) ไดร้บัผลประโยชน์ทีเ่หนือกว่า 
4. สามารถสื่อสารได ้(Communicable) สามารสื่อสารได ้ตวัอย่าง รถยนต์วอลโว่ 940 

ไดก้ าหนดว่าธรรมชาตสิรา้งสรรคโ์ลก วอลโว่หนึ่งในการสรา้งสรรคย์นตรกรรมซึง่สื่อความหมาย
ไดว้่าธรรมชาตสิรา้งสรรค์โลกวอลโว่หนึ่งในการสรา้งสรรคย์นตรกรรมดว้ยการเพิม่เครื่องกรอง
ไอเสยีภายในเครือ่งยนต์ ส านึกถงึความส าคญัของธรรมชาตซิึง่จะอนุรกัษ์ไวเ้พื่อสภาพแวดลอ้ม
ทีด่เีป็นความสุขใจทีว่อลโว่มองใหอ้ยา่งแทจ้รงิ 

5. สทิธพิเิศษ (Preemptive) เป็นการก าหนต าแหน่งผลติภณัฑเ์พื่อใหส้ทิธพิเิศษ 
6. สามารถรบัภาระค่าใชจ้่ายได ้(Affordable) เป็นต าแหน่งผลติภณัฑท์ีผู่้ซือ้สามารถ

จา่ยเงนิ เพื่อซือ้ความแตกต่างของผลติภณัฑน์ัน้ได้ 
7. สามารถสร้างก าไร (Profitable) ตวัอย่างผลติภณัฑน์ ้าแร่มลีกัษณะเด่นจรงิ แต่มี

ปญัหาดา้นปรมิาณความตอ้งการซือ้ไมเ่พยีงพอ จงึไมส่ามารถสรา้งก าไรใหเ้กดิขึน้ได้ 
8. มคีุณค่า (Value) เน้นคุณค่าในสายตาของลกูคา้  

หลกัเกณฑใ์นการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์

1. การวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์บรษิทั และคู่แข่ง  จะศกึษาถงึคุณสมบตัขิอง
ผลติภณัฑ ์ 5 ระดบั ประกอบดว้ย ผลติภณัฑห์ลกั (Core product) เช่น คุณภาพ (Quality) 
ลกัษณะ (Feature) รปูแบบ (Style) ตราสนิคา้ (Brand) การบรรจุผลติภณัฑ ์ (Packaging) เป็น
ต้น เพื่อจะได้ทราบว่าผลติภณัฑ์แต่ละตวัสนิค้ามคีวามแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive 
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differentiation) จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์และก าหนดลูกค้า
เป้าหมายต่อไป 

2. การวเิคราะหล์กัษณะตลาดเป้าหมายและการเลอืกตลาดเป้าหมาย ส าหรบัผลติภณัฑ์
ของบรษิทัและคู่แขง่ขนั ในทีน่ี้จะแยกพจิารณา 2 ประเดน็คอื 

2.1 การวเิคราะห์ลกัษณะตลาด (Target market analysis) เป็นการพจิารณา
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านประชากรศาสตร ์ดา้นภูมศิาสตร ์ด้านจติวทิยา 
และดา้นพฤตกิรรม การศกึษาถงึลกัษณะตลาดทัง้ 4 ดา้น จะท าใหท้ราบว่าลกัษณะตลาดสนิค้า
เป็นอย่างไร และพจิารณาว่าสนิคา้ของเราและคู่แข่งขนัจะมลีกัษณะตลาดเป้าหมายเป็นอย่างไร 
อนัน้ีจะใชเ้ป็นเกณฑก์ารเลอืกตลาดเป้าหมายทีเ่หมาะสมต่อไป 

2.2 การเลอืกส่วนของตลาด (Selecting the market segment) เป็นการเลอืกตลาด
เพยีงหน่ึงส่วนหรอืหลายส่วนเป็นเป้าหมายของบรษิทั ซึง่มทีางเลอืก 3 ทาง คอื 1) การตลาดที่
ไมแ่ตกต่างหรอืตลาดรวม (Indifferentiated marketing or total market) 2) การตลาดทีแ่ตกต่าง 
(Differentiated marketing) 3) การตลาดเฉพาะส่วน (Concentrated marketing)  

3. วธิกีารก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ หรอื
ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

3.1 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามคุณสมบตัิหรอืลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
(Positioning by product attributes (Characteristics)) การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์าม
คุณสมบตัหิรอืลกัษณะของผลติภณัฑท์ีม่คีุณค่าในสายตาของผูบ้รโิภค 

3.2 การก าหนดต าแหน่งการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์และคุณค่า
ผลติภณัฑ ์(Positioning by product’s benefits and value )  การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์
ตามคุณค่าหรอืค่านิยม (Value)ในสายตาของผูบ้รโิภค 

3.3 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามราคาและ(หรอื)คุณภาพ (Positioning by 
price/quality) สนิค้าคุณภาพระดบัปานกลางหรอืต ่า อาจก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑถ์งึความ
คุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัราคา อาจก าหนดผลติภณัฑว์่ามคีุณภาพด ีราคาสูง และมคีุณภาพดสี าหรบั
ผูบ้รโิภคได ้

3.4 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามการใชห้รอืการน าไปใช ้(Positioning with 
respect to use or application) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามการใชห้รอืการน าไปใช ้

3.5 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์ (Positioning by product 
user) สนิคา้ทีต่้องการสรา้งคุณค่าภาพลกัษณ์โดยโยงไปทีก่ลุ่มเป้าหมายในระดบัสูง จะก าหนด
ต าแหน่งผลติภณัฑต์ามกลุ่มผูบ้รโิภค 

3.6 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามระดบัชัน้ของผลติภณัฑ์ (Positioning by 
product class) สนิคา้ต้องการสรา้งภาพลกัษณ์สูงจะก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามระดบัชัน้
ของผลติภณัฑ ์
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3.7 การก าหนดต าแหน่งตามคู่แข่งขนั (Positioning by competitor) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนั ซึ่งส่วนใหญ่จะระบุว่าเหนือการคู่
แขง่ขนั 

3.8 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม (Positioning by 
cultural symbols) ในกรณนีี้บรษิทัจะก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม 

3.9 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามรูปแบบการด ารงชวีติ (Positioning by 
lifestyles) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามรปูแบบการด ารงชวีติของผูบ้รโิภคซึง่อาจใช้
กจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความคดิเหน็ (Opinions) 

3.10 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์จากหลายวธิีร่วมกัน (Positioning by 
combination of ways) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑจ์ากวธิกีารดงักล่าวขา้งต้นหลายวธิี
ดว้ยกนั 

4. การก าหนดผงัแสดงต าแหน่งผลติภณัฑข์องบรษิทัและคู่แข่งขนัในตลาด การก าหนด
ผังแดงต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่แข่งขนั ยึดถือเกณฑ์ตามลักษณะจุดเด่นของ
ผลติภณัฑใ์นขอ้ 3 น ามาแสดงเปรยีบเทยีบต าแหน่งผลติภณัฑข์องบรษิทัและคู่แข่งขนัในตลาด
ในผงัซึ่งจะท าให้ทราบว่าบรษิัทอยู่ในต าแหน่งใดมใีครเป็นคู่แข่งทางตรง ใครเป็นคู่แข่งขนั
ทางอ้อม และมตี าแหน่งใดบา้งทีย่งัมคีู่แข่งขนั อนัจะเป็นโอกาสทางการตลาดของบรษิทัในการ
แขง่ขนัในอนาคต 

5. การเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ของผลติภณัฑ ์(Brand repositioning) หมายถึง การ
ตดัสนิใจเปลีย่นส่วนตลาดเป้าหมายทีต่ราสนิคา้นัน้เสนอขาย หรอืขยายส่วนตลาด หรอืลดส่วน
ตลาดของตราสนิค้านัน้ เพื่อแก้ปญัหาการหลกีเลี่ยงการแข่งขนั หรอืปญัหาต าแหน่งของตรา
ผลติภณัฑเ์ดมิผดิพลาดไมป่ระสบความส าเรจ็ 

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงต าแหน่งใหม่ของตราผลิตภณัฑ ์ม ี2 ลกัษณะ คอื 

1. การเปลี่ยนต าแหน่งผลติภณัฑส์ู่ตลาดส่วนล่าง (Trading down) หมายถงึ การ
ออกแบบผลติภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดโดยมเีป้าหมายที่ตลาด
ส่วนล่างซึง่ตอ้งการสนิคา้ คุณภาพต ่า ราคาถูก แทนตลาดส่วนบนเดมิทีม่อียู่ ทัง้นี้เพื่อไม่ใหเ้สยี
ภาพลกัษณ์สนิค้าในตลาดเดมิ จงึมแีนวโน้มใช้ตราสนิค้าใหม่แตกต่างจากเดมิ โดยใช้กลยุทธ์
หลายตรา (Multiband) 

2. การเปลีย่นต าแหน่งของตราผลติภณัฑส์ู่ตลาดบน (Trading up) หมายถงึการออก
ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัก าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดไปสู่ตลาดส่วนบน โดยการยกระดบั
คุณภาพชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ของสนิคา้ใหด้ขีึน้ รวมทัง้การก าหนดราคาใหส้งูขึน้ 
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จากแนวคดิและทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งต้นนี้ ผู้วจิยัจงึได้น าแนวคดินี้มาใช้ประกอบเป็น
แนวทางในการศึกษา เพื่อใช้อธบิายถึงตวัแปรแต่ละตวัแปรที่อยู่ในกรอบแนวคดิ อกีนัยหนึ่ง 
แนวคดิทฤษฎชีีใ้หเ้หน็ว่าประชากรมคีวามแตกต่างกนัในตวัแปรยอ่ยแต่ละตวัแปร 

2.1.4 ปัจจยัท่ีท าให้ธรุกิจอพารท์เมนทป์ระสบความส าเรจ็และสาเหตุท่ีท าให้ผู้เช่า
ย้ายไปเช่าห้องพกัท่ีใหม่ 

ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจะประสบความส าเร็จได้ด้วยดี ต้องประกอบด้วยปจัจัย
ดงัต่อไปนี้(สุวรรณ, 2556)  

1. มแีหล่งเงนิทุนของตนเอง ตอ้งมทีุนของตวัเองอยา่งน้อย 40% ของเงนิลงทุนรวม 
2. มที าเลทีต่ ัง้ดอียูใ่นแหล่งธุรกจิ แหล่งชุมชน หรอืเป็นแหล่งอพารท์เมนทใ์หเ้ช่าจ านวน

มาก และเดนิทางไดส้ะดวกรวดเรว็ 
3. มรีะบบรกัษาความปลอดภยัที่ดสี าหรบัผู้เช่าพกัเช่น จดัให้มเีจา้หน้าที่รกัษาความ

ปลอดภยัตลอดเวลา จดัระบบเขา้-ออกดว้ยบตัรรหสัผ่าน (Key Card) เป็นตน้ 
4. มรีะบบรกัษาความสะอาดโดยการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาด ดูแลรกัษาความ

เรยีบร้อยทัง้บรเิวณภายในและภายนอกอพาร์ทเมนท์ รวมถึงมรีะบบขจดัขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลกัษณะ 

5. อตัราค่าเช่ามคีวามเหมาะสมกบัหอ้งพกัและท าเลทีต่ ัง้ผูเ้ช่าบางรายจะใหค้วามส าคญั
เรื่องราคารองลงมาจากเรื่องท าเลทีต่ ัง้ การตัง้ราคาทีเ่หมาะสมจงึเป็นกลยุทธ์ทีส่ามารถแข่งขนั
ได ้

6. ปรบัปรุงอาคารให้มคีวามใหม่อยู่เสมอเพราะนอกจากจะสรา้งความสวยงามน่าพกั
อาศยัให้กบัอพาร์ทเมนท์ให้เช่าแล้ว ยงัช่วยสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้เช่ารายเดมิและสร้าง
ความประทบัใจแก่ผูเ้ช่ารายใหมท่ีก่ าลงัมองหาอพารท์เมนทใ์หเ้ช่า 

7. ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็แก่ผูเ้ช่าโดยเฉพาะการซ่อมแซมอุปกรณ์ทีช่ ารุดและเสยีหายเช่น 
ฝกับวั หลอดไฟ ลฟิต ์เป็นตน้ 

8. มอีธัยาศยัด ียิม้แยม้แจม่ใส และใหบ้รกิารกบัผูเ้ช่าทุกระดบัอยา่งเท่าเทยีมกนั 
9. มสีภาพห้องพกัที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดของห้องพกั สิง่อ านวยความ

สะดวก และการระบายอากาศทีด่ภีายในหอ้งพกั 
10. สภาพแวดล้อมบรเิวณอพาร์ทเมนท์โดยรอบมคีวามร่มรื่นสวยงาม เงยีบสงบ 

ปราศจากเสยีงรบกวนทัง้จากภายนอกและภายในอพารท์เมนทใ์หเ้ช่า 
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สาเหตท่ีุท าให้ผูเ้ช่าย้ายไปเช่าห้องพกัท่ีใหม่ 
การทีผู่เ้ช่ายา้ยไปเช่าอพารท์เมนทท์ีใ่หม่ ส่วนใหญ่จะมาจากสาเหตุดงัต่อไปนี้ (พริาพร, 

2544) 
1. อพารท์เมนทท์ีใ่หมม่ ีราคาหอ้งพกัทีถู่กว่า อพารท์เมนทท์ีเ่ดมิ 
2. อพารท์เมนทท์ีใ่หมม่ ีท าเลทีต่ ัง้และการคมนาคมสะดวกกว่า 
3. อพารท์เมนทท์ีใ่หมม่ ีสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัดกีว่า อพารท์เมนทท์ีเ่ดมิ 
4. อพารท์เมนทท์ีใ่หมม่ ีการตกแต่ง และมรีปูแบบอาคารทีส่วยงาม ทนัสมยั 
5. อพารท์เมนทท์ีเ่ดมิม ีสภาพแวดลอ้มไมด่เีสื่อมโทรม หรอืแออดัมากเกนิไป 
6. อพารท์เมนทท์ีเ่ดมิ บรกิารไมด่เีช่น ความสะอาดเรยีบรอ้ยบรเิวณ อพารท์เมนทค์วาม

สุภาพของพนกังานทีใ่หบ้รกิาร เป็นตน้ 
7. อพารท์เมนทท์ีเ่ดมิไมม่ ีระบบการรกัษาความปลอดภยัทีด่ ี
8. อพารท์เมนทท์ีเ่ดมิมปีญัหาเรือ่ง เสยีงดงัรบกวน 
9. ผูเ้ช่ายา้ย สถานศกึษาหรอืยา้ยทีท่ างานใหม่ 

 
ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัแปรจาก
ผลงานน้ี 

ฟิลปิ คอตเลอร ์แปลโดย 
ผศ.ดร.นันทสาร ีสุขโต 
และคณะ 

หลกัการ
ตลาด 
(2552) 

รปูแบบการด าเนิน
ชวีติ 

วธิกีารใช้วดัและการแบ่งกลุ่ม
รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บรโิภค ก็คือ การแบ่งกลุ่ม
โดยดารใชค้ าถามเกีย่วกบัการ
ท ากจิกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interests) และความ
คิดเห็น (Opinions) หรือที่
เรยีกว่า AIO 

ศริวิรรณ  เสรรีตัน์และ
คณะ 

การบรหิาร
การตลาด
ยคุใหม่

(2541,หน้า
184-223) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผูบ้รโิภค  

ทราบถึงลักษณะพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย   
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรูเ้ก่ียวกบัตวัแปรจาก
ผลงานน้ี 

ศิริวรรณ  เสรี
ร ัต น์และคณะ
  

การบรหิารการตลาด
ยุคใหม่ (2541,หน้า
184-223) 

การแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดตลาด
เป้าหมาย  
แ ล ะ ก า ร ว า ง
ต าแหน่งทางการ
ตลาด 

ใช้ เ ป็นเกณฑ์ในการเลือก
ตลาดเป้าหมายทีเ่หมาะสม 

สุ ว ร รณ  ว ลั ย
เสถยีร 

การออม การลงทุน 
ใ น ธุ ร กิ จ  อ พ า ร์
ทเมนท ์(2556) 

ป ั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้
ธุรกจิอพารท์เมนท์
เ ช่ า ป ร ะ ส บ
ความส าเรจ็ 
 

1. แหล่งเงนิทุนของตนเอง 
2. ท าเลทีต่ ัง้ 
3. ระบบรกัษาความปลอดภยั 
4. ระบบรกัษาความสะอาด 
5. อตัราค่าเช่า 
6. การปรบัปรุงอาคารให้มี
ความใหมอ่ยูเ่สมอ 
7. ใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ 
มอีธัยาศยัด ี 
8. มสีภาพหอ้งพกัต้องมกีาร
ระบายอากาศที่ ดีภ าย ใน
หอ้งพกั 
9. สภาพแวดลอ้มบรเิวณ 
อพารท์เมนทโ์ดยรอบมคีวาม
รม่รืน่สวยงาม  
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2.2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 อศัวิน ย่ิงภิญโญ (2551) ได้ท าการวิจยัเรื่อง ปจัจยัในการเลอืกที่พกัอาศัยประเภท 
อพารท์เมน้ทข์องพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มวีตัถุประสงค์
เพื่อเพื่อศกึษาขอ้มลูทัว่ไปทีม่ผีลในการเลอืกที่พกัอาศยัประเภทอพารท์เมนท ์ของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรอียุธยา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื พนักงาน
ทีป่ฏบิตังิานและพกัอาศยั อพารท์เมนทใ์นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ านวน 400 ตวัอย่าง สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างใช ้Independent t-test กบักลุ่มตวัอย่างทีม่สีองกลุ่มการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว ใช ้One Way ANOVA กบักลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่าสองกลุ่ม หากพบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ใช ้LSD 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 30 ปี มี
สถานภาพสมรส จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส. มรีายได้ 10,001 – 20,000 
บาท มภีมูลิ าเนาอยูเ่ขตภาคกลาง เคยยา้ยทีพ่กัอาศยั 1 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยมรีะยะเวลาการพกั
อาศยัในอพารท์เมน้ทป์ระมาณ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 2 ปี ลกัษณะของทีพ่กัอาศยัคอื การเช่าอพารท์
เมน้ท ์โดยมผีูร้่วมพกัอาศยั 2 คน ส าหรบัปจัจยัในการเลอืกพกัอาศยัโดยรวมใหค้วามส าคญัใน
ด้านกายภาพทัว่ไปมากที่สุด รองลงมาคอื ด้านบุคคลและด้านการบรกิาร ตามล าดบั ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดร้วมต่อเดอืน ภูมลิ าเนา
จ านวนครัง้ในการยา้ยทีพ่กัอาศยั จ านวนผูพ้กัอาศยัรว่มกนั แตกต่างกนั เป็นปจัจยัส าคญัในการ
เลอืกทีพ่กัอาศยัประเภทอพารท์เมน้ท ์ ส่วนระยะเวลาการพกัอาศยัทีแ่ตกต่างกนัมปีจัจยัในการ
เลอืกทีพ่กัอาศยัประเภทอพารท์เมน้ท ์ไมแ่ตกต่างกนั 

วราภรณ์ สีฮวบ (2552) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูเ้ช่าหอพกั
บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืก
หอพกัของผูเ้ช่าหอพกั เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกเช่าหอพกัของผู้
เช่าหอพกั และเพื่อศกึษาถงึปญัหาอุปสรรคและและหาขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการเลอืกเช่าหอพกั 
บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุ่มตวัอย่างผูเ้ช่าหอพกัในเขตเทศบาลแม่
โจ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 322 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยค่าสถติทิีใ่ช ้คอื ความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และไคสแควร ์

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ย 22 ปี มี
สถานภาพโสด มีวุฒกิารศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรอื ปวช . อาชีพส่วนมากคือ
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นักเรยีน/นักศกึษา และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 6,688 บาท ผู้ให้ขอ้มูลให้ความส าคญัของการ
ตดัสนิใจต่อการเลอืกหอพกัอยู่ในระดบัมาก คอื ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยั
ด้านสถานที่ ปจัจัยด้านบุคลากร ปจัจัยด้านด้านลักษณะทางกายภาพ และปจัจัยด้าน
กระบวนการ ส่วนในระดบัระดบัปานกลาง คอื ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นปจัจยัส่วน
บุคคลไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลือกเช่าหอพกั บรเิวณโดยรอบมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
จงัหวดัเชยีงใหม่ ต่อความจ าเป็นในการเช่าหอพกั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยการทดสอบใช้ระดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 และในส่วนของ
ปจัจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกหอพัก คือ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยการทดสอบใชร้ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 แต่
เพศ ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าหอพกั บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่
และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการเช่าหอพกับรเิวณโดยรอบ
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ ต่อบุคคลที่แนะน าที่เข้ามาเช่าหอพกั ได้แก่ ผลติภณัฑ ์
ราคา สถานที ่การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้รกิาร 
โดยการทดสอบใชน้ัยส าคญัทางสถติ ิ.05 แต่สถานที่ การส่งเสรมิการตลาด และบุคลากร ไม่มี
ความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกหอพกั บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 นงนุช กรีติบ ารุงพงศ์ (2545) ได้ท าการวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่ใช้ในการพิจารณาเลือก
เช่าอพร์าทเม้นท์ และความพึงพอใจในการใช้บริการเช่าอพาร์ทเม้นท์ ศึกษาเฉพาะกรณ ี
พนกังานโรงงานอุตสาหกรรม อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง มวีตัถุประสงคเ์พื่อ เพื่อศกึษาปจัจยัที่
ผูบ้รโิภคใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกเช่าอพรา์ทเมน้ท ์และเพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจใน
การใช้บรกิารเช่าอพารท์เมน้ท์ ประชากรทีจ่ะศกึษาได้แก่ ผู้เช่าอพารท์เมน้ทเ์ป็นพนักงานของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ที่มีรายได้ตัง้แต่ 8,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิี่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทางการตลาดทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในการตดัสนิใจเช่าอ
พาร์ทเม้นท์ พบว่าด้านผลติภณัฑ์ ในปจัจยัตวัอาคาร ประเด็นการดูแลรกัษาความสะอาดตวั
อาคารและบรเิวณโดยรอบ ปจัจยับรกิารเสรมิ ประเด็นการมรีะบบโทรศพัท์อตัโนมตัใินแต่ละ
หอ้งพกั พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคัญกบัประเดน็ดงักล่าวในระดบัมาก ด้านราคาและการ
ส่งเสรมิผลติภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ด้านสถานที่ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญักับประเด็นที่ตัง้ของอพาร์ทเม้นท์ที่อยู่ใกล้กับที่ท างานหรอืจุดรบัส่ง
พนกังานและทีต่ ัง้อยูใ่กลก้บัทีก่ารคา้ในระดบัมาก ส่วนความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเช่าอพารท์
เมน้ทพ์บว่ากลุ่มตวัอยา่งพงึพอใจในการบรกิาร มารยาท และความกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร



32 
 

 

ของพนกังานในระดบัมาก ความพงึพอใจในส่วนของหอ้งพกัและการรกัษาความปลอดภยัพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

  ปาริชาติ นามวฒัน์ (2554) ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาด
กบัคุณภาพการบรกิารของอพารท์เมนท์ให้เช่าในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัทางการตลาดของอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตพื้นที่เทศบาล
เมอืง จงัหวดัชยัภูม ิเพื่อศกึษาความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารของอพารท์เมนท์ให้เช่าใน
เขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิและ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาด
กบัคุณภาพการบรกิารของอพารท์เมนท์ให้เช่าในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาครัง้นี้  คือ 
ผู้ใช้บรกิารอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่ท าการจดทะเบยีนการค้าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม
นท์อย่างถูกต้องในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จ านวน 230 คน สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
ค่าความถี ่(Frequeney) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เทคนิคสถติ ิOne-sample t-test ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
(Pearson’ Correlation Coefficient) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่โดยใช้
ค่า t-test ค่า F-test 

ซึง่ผลการศกึษาสรุปได ้ดงันี้ 1) ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20-29 
ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทั/ห้างรา้น รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท 2) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัทางการตลาดของอพาร์
ทเมนท์ให้เช่าในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิพบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัทาง
การตลาดโดยเฉลี่ยรวมทัง้ 6 ด้าน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ ดา้นพนักงาน ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ตามล าดบั ส่วนดา้น
ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ด้านการส่งเสรมิการจ าหน่าย 3) การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารของ อพารท์เมนทใ์ห้เช่าในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิพบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพบรกิารโดยภาพรวม โดยเฉลีย่รวมทัง้ 6 ดา้น มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความ
เชื่อมัน่ไว้วางใจ ด้านการมอีธัยาศยั และด้านความปลอดภยั ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

สุรตัน์ สดช่ืนจิตต์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการของผู้พกัอาศัยต่อสิ่ง
อ านวยคามสะดวกในห้องพกั และพื้นที่ส่วนกลาง ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกอพาร์ทเมนท์
ระดบักลาง กรณีศึกษา “มายเฮ้าท์ เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์” มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกบั
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ความต้องการของผู้เช่าพกัอาศยัทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่พกัอาศยั และสิง่
อ านวยสะดวกและรปูแบบการใหบ้รกิารภายในพืน้ทีส่่วนกลาง รวมไปถงึปญัหาและขอ้เสนอแนะ
ในการพกัอาศยัในอพาร์ทเมนท์ “มายเฮ้าท์ เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์” ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนท์
ระดบักลาง ทีม่รีปูแบบการบรกิารแบบ เซอรว์สิอพารท์เมนท์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
การศกึษาในครัง้นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลจากผู้พกัอาศยัภายในอพาร์
ทเมนท ์“มายเฮา้ท์ เซอรว์สิอพารท์เมนท์” จ านวน 41 คน โดยน า ขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผลและ
วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน ค่าสถติทิีใ่ช้ คอื ค่าความถี่ รอ้ยละค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน  

ผลจากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยมอีายุเฉลีย่ต ่า 
กว่า 25 ปี มภีูมลิ าเนาในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สถานภาพโสด เป็นนักเรยีนนักศกึษา 
มรีะดบัการศกึษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดต่้อเดอืนสูงกว่า 30,001 บาท ลกัษณะ
การพกัอาศยัในปจัจบุนัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่ พกัอาศยัในหอ้งพกัทีม่ขีนาด 25-
30 ตารางทีเ่มตร โดยพกัอาศยัเพยีงคนเดยีว และมรีะยะเวลาในการพกัอาศยันานกว่า1ปี   ดา้น
การตดัสนิใจเลอืกอพารท์เมนทข์องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัใน 3 
อนัดบัแรก คอื ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ความเป็นส่วนตวัภายในที่พกัอาศยั 
และความสะดวกสบายในการอยู่อาศยั ตามล าดบั ดา้นความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในทีพ่กัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามพอใจ 3 อนัดบัแรก คอื ขนาดของ
เตยีง ขนาดของตู้เสื้อผ้า และขนาดของชุดรบัแขก ตามล าดบั ด้านความต้องการทางดา้นสิง่
อ านวยความสะดวกภายในทีพ่กัอาศยัของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มคีวามต้องการเตยีง
ขนาด King Size (6 x 6.5 ฟุต) ตู้เสือ้ผา้ส าหรบั 1-2 คนซึง่มขีนาด 1.50 x 0.60 เมตรและมี
รปูแบบการใชง้านในลกัษณะแบบแขวน โต๊ะรบัประทานอาหารทรงกลมส าหรบั 2 ทีน่ัง่ ขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.80 เมตร และโต๊ะท างานขนาดเลก็ทีม่คีวามยาวในช่วง 1.00 – 1.20 เมตร
ดา้นความต้องการทางดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารภายในพื้นทีส่่วนกลางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบ่งเป็นระดบัความตอ้งการได ้2 ลกัษณะ คอื ความตอ้งการในระดบัทีม่าก 
3 อนัดบัแรก เป็นความต้องการทางดา้นอุปโภคบรโิภค นันทนาการ และดา้นสาธารณูปโภค
ตามล าดบั การบรกิารจดัส่งอาหารถงึหอ้งพกั (Delivery) การบรกิารฟิตเนสทีเ่น้นเครื่องออก
ก าลงักาย และรา้นสะดวกซื้อ ที่มสีนิค้าหลากหลาย ตามล าดบั ในส่วนของความต้องการใน
ระดบัปานกลาง 3 อนัดบัแรก เป็นความตอ้งการทางดา้นสนัทนาการทัง้สามอนัดบั ประกอบดว้ย 
ส่วนหย่อมส าหรบัการพกัผ่อน มพีืน้ที่ส่วนตวัเฉพาะผูพ้กัอาศยัภายในโถงรบัรอง และการมี
คอมพวิเตอรท์ีต่่ออนิเตอรเ์น็ตไวค้อยบรกิารภายในโถงรบัรอง ตามล าดบั ผลจากการศกึษาใน
ดา้นความสมัพนัธข์องลกัษณะทางประชากรศาสตรต่์อปจัจยัในดา้นต่างๆ พบว่า ความแตกต่าง
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ในดา้นพฤตกิรรมการพกัอาศยัในปจัจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามจะขึน้กบัปจัจยัทางดา้น อาย ุ
และสถานภาพ เป็นส าคญั ความแตกต่างในดา้นการตดัสนิใจเลอืก อพารท์เมนท์ของผูต้อบ
แบบสอบถามจะขึน้กบัปจัจยัทางดา้น เพศ ระดบัการศกึษา และอาชพี ความแตกต่างในดา้น
ความตอ้งการต่อสิง่อ านวยความสะดวกภายในทีพ่กัอาศยัจะขึน้กบัปจัจยัทางดา้นเพศ ภูมลิ าเนา 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และความแตกต่างในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารในพืน้ที่
ส่วนกลางจะขึน้กบัปจัจยัทางดา้น เพศ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่วนในดา้น
ความพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวกภายในที่พกัอาศยัของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ขึ้นกบั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 จากการศกึษางานวจิยัขา้งต้น พบว่า ความแตกต่างของงานวจิยัดงันี้ งานวจิยัของอศัวนิ 
นงนุช และปารชิาต ิจะเหน็ว่าลุ่มคนตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มคนท างาน แต่ในขณะทีง่านวจิยั
ของ วราภรณ์ และสุรตัน์ กลุ่มคนตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มนกัเรยีน/นักศกึษา และจากปจัจยัที่
ใช้ในการตดัสนิใจเลอืกอพาร์ทเมนท์ จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนท างานนัน้สนใจปจัจยัด้านลกัษณะ
กายภาพ ด้านที่ตัง้ท าเล รองลงมาคอืด้านพนักงาน ด้านราคา และด้านการบรกิาร ในขณะที่
กลุ่มนักศกึษาไม่ไดส้นใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของหอ้งพกั และราคา ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อ
แม่เป็นคนจ่ายเงนิค่าเช่า ซึง่ในงานวจิยันี้ได้สนใจศกึษากบักลุ่มคนวยัท างาน ดงันัน้ในงานวจิยั
ฉบบัน้ีผลน่าจะออกมาใกลเ้คยีงกบัของอศัวนิ นงนุช และปารชิาต ิเพราะเป็นคน างานเหมอืนกนั 
ดงันัน้ลกัษณะของอพารท์เมนทน่์าจะมคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกอพารท์เมนท ์ดงันัน้ จงึ
ท าใหส้นใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า แลว้การที่
จะศกึษาว่าลกัษณะทางกายภาพใดทีส่ าคญัต่อการชวีติความเป็นอยู่ของคน จ าเป็นจะต้องศกึษา
ว่าคนเหล่านัน้มรีปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่าอยา่งไร 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั  
ช่ือผูแ้ต่ง อศัวนิ ยิง่ภญิโญ 

ช่ือผลงาน(ระบุปีท่ีพิมพ์
และเลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

ศกึษาขอ้มลูทัว่ไปทีม่ผีลในการเลอืกทีพ่กัอาศยัประเภท 
อพาร์ทเมนท์ ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา (2551) 

วตัถปุระสงคข์อง
งานวิจยั 

มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ไปที่มผีลในการเลือกที่พกั
อาศยัประเภทอพาร์ทเมนท์ ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้รวมต่อเดือนภูมิล าเนา 
จ านวนครัง้ในการยา้ยทีพ่กัอาศยั ระยะเวลาการพกัอาศยั 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื พนักงานทีป่ฏบิตังิานและพกั
อาศัย อพาร์ทเมนท์ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

ระเบียบวิธีวิจยั 

สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างใช้ Independent 
t-test กบักลุ่มตวัอย่างทีม่สีองกลุ่มการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว ใช ้One Way ANOVA กบักลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า
สองกลุ่ม หากพบความแตกต่างเป็นรายคู่ ใช ้LSD 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี
ทีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงาน 

ดา้นปจัจยัในการเลอืกพกัอาศยัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในด้านกายภาพทัว่ไปมากที่สุด รองลงมาคอื ด้าน
บุคคลและดา้นการบรกิาร ตามล าดบั  
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง วราภรณ์ สฮีวบ 
ช่ือผลงาน(ระบุปีท่ีพิมพ์
และเลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

การตัดสินใจเลือกหอพักของผู้เช่าหอพักบริเวณโดยรอบ
มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ (2552) 

วตัถปุระสงคข์อง
งานวิจยั 

มวีตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกหอพกัของผู้เช่า
หอพัก เพื่อศึกษาถึงปจัจยัที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักของผู้เช่าหอพัก และเพื่อศึกษาถึงปญัหา
อุปสรรคและและหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลอืกเช่าหอพกั 
บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างผู้เช่าหอพกัในเขตเทศบาลแม่โจ้ อ าเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่จ านวน 322 ราย 

ระเบียบวิธีวิจยั 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วเิคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ โดยค่าสถติทิี่ใช้ คอื 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และไคสแควร ์

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี
ทีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาในรายงาน 

ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามส าคญัของการตดัสนิใจต่อการเลอืกหอพกัอยู่
ในระดบัมาก คอื ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา ปจัจยั
ด้านถานที่ ปจัจยัด้านบุคลากร ปจัจยัด้านด้านลักษณะทาง
กายภาพ และปจัจยัด้านกระบวนการ ส่วนในระดบัระดบัปาน
กลาง คอื ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง นงนุช กรตีบิ ารงุพงศ์ 
ช่ือผลงาน(ระบุปีท่ีพิมพ์
และเลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

ปจัจยัที่ใช้ในการพจิารณาเลอืกเช่าอพรา์ทเม้นท์ และความพงึ
พอใจในการใช้บริการเช่าอพาร์ทเม้นท์ ศึกษาเฉพาะกรณ ี
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
(2545) 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
งานวิจยั 

มวีตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจัจยัที่ผู้บรโิภคใช้ในการพิจารณา
ตดัสนิใจเลือกเช่าอพร์าทเม้นท์ และเพื่อศึกษาระดบัความพึง
พอใจในการใชบ้รกิารเช่าอพารท์เมน้ท ์

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ประชากรที่จะศกึษาได้แก่ ผู้เช่าอพารท์เมน้ท์เป็นพนักงานของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง ที่มี
รายได้ตัง้แต่  8,000 บาทขึ้นไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศกึษามจี านวน 210 คน  

ระเบียบวิธีวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี
ทีเก่ียวข้องกบัตัวแปรท่ี
จะศึกษาในรายงาน 

ปจัจัยทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการ
ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ในปจัจยัตัว
อาคาร ประเดน็การดูแลรกัษาความสะอาดตวัอาคารและบรเิวณ
โดยรอบ ปจัจัยบริการเสริม ประเด็นการมีระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิในแต่ละห้องพกั และด้านสถานที่ ประเด็นที่ตัง้ของอ
พาร์ทเม้นท์ที่อยู่ใกล้กับที่ท างานหรือจุดรบัส่งพนักงานและที่
ตัง้อยู่ใกล้กับที่การค้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักับ
ประเด็นดังกล่าวในระดับมาก ด้านราคาและการส่งเสริม
ผลติภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัระดบัปานกลาง 
ส่วนความพงึพอใจในการใช้บรกิารเช่าอพารท์เมน้ท์พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างพงึพอใจในการบรกิาร มารยาท และความกระตอืรอืรน้
ในการให้บรกิารของพนักงานในระดบัมาก ในส่วนห้องพกัและ
การรกัษาความปลอดภยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ปารชิาต ินามวฒัน์  
ช่ือผลงาน(ระบุปีท่ีพิมพ์
และเลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางการตลาดกบัคุณภาพการบรกิาร
ของอพารท์เมนทใ์หเ้ช่าในเขตเทศบาลเมอืงชยัภมู(ิ2554)  

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
งานวิจยั 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยทาง
การตลาดของอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง 
จงัหวดัชยัภูม ิเพื่อศึกษาความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพบรกิาร
ของอพารท์เมนทใ์หเ้ช่าในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ
และ เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางการตลาดกับ
คุณภาพการบรกิารของอพารท์เมนทใ์หเ้ช่าในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
เมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาครัง้นี้ คอื ผู้ใช้บรกิารอ
พารท์เมนทใ์หเ้ช่าทีท่ าการจดทะเบยีนการคา้เป็นผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอพาร์ทเมนท์อย่างถูกต้องในเขตเทศบาลเมืองชัยภูม ิ
จ านวน 230 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequeney) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เทคนิคสถติ ิOne-sample t-test ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั (Pearson’ Correlation Coefficient) 
และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ค่า t-
test ค่า F-test 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี
ทีเก่ียวข้องกบัตัวแปรท่ี
จะศึกษาในรายงาน 

ดา้นปจัจยัทางการตลาด พบว่าดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จ าหน่าย ตามล าดบั ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ด้านการ
ส่งเสริมการจ าหน่าย ด้านคุณภาพบริการ พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจ 
ด้านการมีอัธยาศัย และด้านความปลอดภัย ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุดไดแ้ก่ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
ช่ือผูแ้ต่ง สุรตัน์ สดชื่นจติต ์  
ช่ือผลงาน(ระบุปีท่ีพิมพ์
และเลขหน้าท่ีอ้างอิง) 

ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัต่อสิง่อ านวยคามสะดวกในหอ้งพกั 
และพื้นที่ส่วนกลาง ที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกอพาร์ทเมนท์
ระดับกลาง กรณีศึกษา “มายเฮ้าท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์” 
(2554) 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
งานวิจยั 

มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของผู้เช่าพกั
อาศยัทางดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในทีพ่กัอาศยั และสิง่
อ านวยสะดวกและรูปแบบการให้บรกิารภายในพื้นที่ส่วนกลาง 
รวมไปถึงปญัหาและข้อเสนอแนะในการพักอาศัยในอพาร์
ทเมนท ์ “มายเฮา้ท์ เซอรว์สิอพารท์เมนท์” ซึง่เป็นอพารท์เมนท์
ระดบักลาง ทีม่รีปูแบบการบรกิารแบบ เซอรว์สิอพารท์เมนท ์
เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร  

ขอบเขตการศึกษาวิจยั ผู้พกัอาศยัภายในอพาร์ทเมนท์ “มายเฮ้าท์ เซอร์วสิอพาร์
ทเมนท”์ จ านวน 41 คน  

ระเบียบวิธีวิจยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหโ์ดยใช้
สถติเิชงิอนุมาน ค่าสถติทิีใ่ช ้คอื ค่าความถี่ รอ้ยละค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี
ทีเก่ียวข้องกบัตัวแปรท่ี
จะศึกษาในรายงาน 

ดา้นการตดัสนิใจเลอืกอพารท์เมนท์ให้ความส าคญั ดา้นความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มากทีสุ่ด ดา้นความพงึพอใจต่อ
สิ่ ง อ านวยคว ามสะดวกภาย ในที่พัก อ าศัยขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามพอใจ เรื่องขนาดของเตยีง มาก
ทีสุ่ด ดา้นความตอ้งการทางดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในที่
พกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการเตยีง
ขนาด King Size (6 x 6.5 ฟุต) มากทีสุ่ด ดา้นความต้องการ
ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการภายในพื้นที่
ส่วนกลางของผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามต้องการทางด้าน
อุปโภคบริโภค เรื่องการบริการจัดส่งอาหารถึงห้องพัก 
(Delivery) ในระดบัทีม่าก  
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ภาพท่ี 3 กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 
คนวยัท างาน 

อาย ุ21 ปีขึน้ไป 

ประชากรท่ีจะศึกษา  

 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 

 
 
 
 

กลุ่มที ่3       ... 

ประชากรกลุ่มย่อย 

ตวัแปรท่ีจะใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย 
(ข้อมลูเชิงปริมาณ) รปูแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรม
การใช้ห้องเช่า ประกอบด้วย 
1. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความบนัเทงิ 
2. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการใชเ้วลาว่าง 
3. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการท างาน 
4. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการเลอืกซือ้ 
5. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นงานอดเิรก 
6. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค ์
7. พฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน 
8. พฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษาความปลอดภยั 
9. พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต 
10. พฤตกิรรมในส่วนของการใชห้อ้งน ้า 
11. พฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง 
12. พฤตกิรรมในส่วนของลานจอดรถส่วนตวั 
13. พฤตกิรรมในส่วนของการใช้บรกิารแม่บ้านท าความสะอาด
หอ้งพกั 
14. พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่างซ่อมบ ารงุ 
15. พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญ 
16. พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั อบ รดี 
17. พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่อง “การแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพักอาศัยอพาร์

ทเมนทร์ายเดอืน ในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ โดยใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติ
และพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า” ก าหนดรปูแบบการวจิยัในเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
โดยใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพื่อการศกึษาโดยก าหนดแนวทางในการวจิยัดงันี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี้ คือ ประชากรคนวยัท างานที่เช่าพักอาศัย 
อพารท์เมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ทัง้เพศหญงิและเพศชาย 
อายุ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 836 คน โดยไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางส าเรจ็รูป
ของ Krejcie and Morgan (1970) มคีวามคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ในระดบั ±5% 
ภายใตร้ะดบัความเชื่อมัน่ (Confidence Level) ที ่95% จากการเปิดตารางไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน 260 คน แต่เนื่องจากขอ้จ ากดัในดา้นเวลา ผูว้จิยัจงึท าการเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน  มผีลใหร้ะดบัความคลาดเคลื่อนเพิม่ขึน้เป็น ±6.05% ซึง่จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างนี้ได้ผ่านเงื่อนไขในกาวเิคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมอืทางสถิติ คอื มแีผนจะแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็น 10 กลุ่มยอ่ยๆ และกลุ่มยอ่ยทีเ่ลก็ทีสุ่ดจะก าหนดใหม้กีลุ่มตวัอย่างอยู่อย่างน้อย 20 
คน และเมือ่น าจ านวนตวัอยา่งของกลุ่มย่อยทีเ่ลก็ทีสุ่ดมาคูณกบัจ านวนกลุ่มทีต่้องการแลว้จะได้
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดทีเ่ลอืกใชจ้ านวน 200 คน 
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ตารางที ่7 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
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ตวัแปรในการศึกษา 
 
ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

 
 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ทีม่า 

เพศ  1. เพศ  [   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. ชาย 
2. หญงิ 

งานวิจยัของ 
(วราภรณ์ สี
ฮวบ: 2552) 
และ (นงนุช 
กี ร ติ บ า รุ ง
พงศ:์ 2545) 

อายุ  
 

2. อายุ  
 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 
 

1. ต ่ากว่า 25 ปี 
2. 25-29 ปี 
3. 30-34 ปี 
4. 41-44 ปี 
5. 45 ปีขึน้ไป 

สถานภาพ
สมรส 

3. สถานภาพ
สมรส 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. โสด 
2. สมรส 
3. หย่าร้าง/หม้ายหรือ

แยกกนัอยู ่
ระดบั
การศกึษา 
 

4.ระดบั
การศกึษา 
 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
2. ปรญิญาตร ี
3. ปรญิญาตร ี
4. ปรญิญาโท 
5. ปรญิญาเอก 

รายได ้
 

5. รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 
 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. ต ่ากว่า 13,000 บาท 
2. 13,001-25,000บาท 
3. 25,001-30,000บาท 
4. 30,001-40,00บาท 
5. 40,001 บาทขึน้ไป 
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ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

 
 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ทีม่า 

ป ร ะ เ ภ ท
ของสถานที่
ท างานของ 

6. ประเภทของ
สถานทีท่ างานของ
ท่าน 

[   ] 1 เลอืก
ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 

1. หน่วยงานราชการ 
2.หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
3. สายการบนิ 
4. โรงแรม 
5. สถานบนัเทงิ  
6. หา้งสรรพสนิคา้ 
7. คา้ส่ง  
8. องค์กรเอกชนประเภท
อื่นๆ.......... (โปรดระบุ) 
9.อื่นๆ……..(โปรดระบุ) 

งานวิจัยของ 
(วราภรณ์ สี
ฮวบ: 2552) 
และ (นงนุช 
กี ร ติ บ า รุ ง
พงศ:์ 2545) 

ภมูลิ าเนา 7. ภูมลิ าเนาของ
ท่าน 
 

[   ] 1 เลอืก
ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 

1. กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 
2. อ าเภออื่นในจงัหวดั
กระบี ่
3.จงัหวดัอื่นในภาคเหนือ 
4.จงัหวดัอื่นในภาคอสีาน
5. จงัหวดัอื่นในภาคกลาง 
6. จงัหวัดอื่นในภาค
ตะวนัออก  
7. จงัหวดัอื่นในภาคใต ้
8. ต่างประเทศ 
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ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

 
 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ทีม่า 

อพารท์เมนท์
ทีอ่าศยัอยูใ่น
ปจัจบุนั 

 

8. อพารท์เมนท์
ที่ท่านพักอาศัย
อยูใ่นปจัจบุนั 
 

[   ] 1 เลอืก
ไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

1. เกีย่วเงนิ 1 แมนชัน่ 
2.พูนศริเิฟอรน์ิเจอร ์อพาร์
ทเมนท ์
3. บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ 
4. ธนกรอพารท์เมนท ์
5. JJ,JJ2 แมนชัน่ 
6. ราขพฤกษ์อพารท์เมนท์
7. เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่ 
8. เทพรตัน์การท่องเที่ยว 
อพารท์เมนท ์  
9. บา้นเกีย่วทอง แมนชัน่ 
10. โนอารแ์มนชัน่ 

งานวิจยัของ 
(วราภรณ์ สี
ฮวบ: 2552) 
และ (นงนุช 
กี ร ติ บ า รุ ง
พงศ:์ 2545) 

ระยะทาง 9. ระยะทางจา
กอพารท์เมนท์ที่
ท่ า น พั ก ไ ป ที่
ท างานประมาณ
กีเ่มตร 

[   ] 1 เลอืก
ไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 100 เมตร  
2. 200 เมตร 
3. 300 เมตร 
4. 400 เมตร 
5. อื่นๆ.......... (โปรดระบุ) 

ข น า ด ข อ ง
หอ้งพกั 

10.ข น า ด ข อ ง
ห้องพกัในอพาร์
ท เ มนท์ทีท่ า น
พั ก อ า ศั ย ใ น
ปจัจุบันมีขนาด
พืน้ทีเ่ท่าไหร ่

[   ] 1 เลอืก
ไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. น้อยกว่า 24 ตารางเมตร 
2. 25-29 ตารางเมตร 
3. 30-34 ตารางเมตร 
4. 35-40 ตารางเมตร 
5. มากกว่า 40 ตารางเมตร
ขึน้ไป 
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ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

 
 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ทีม่า 

จ านวน
สมาชกิทีพ่กั
อาศยัดว้ยกนั 

11. จ านวน
ส ม า ชิ ก ที่ พั ก
อาศัยด้วยกันใน
ห้องที่ท่ านเช่ า
พกัอาศยั 

[   ] 1 เลอืก
ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 
 

1. พกัอาศยัคนเดยีว 
2. พกั 2 คน 
3. พกั 3 คน  
4. พกัมากกว่า 3 คน 

งานวจิยัของ 
(วราภรณ์ สี
ฮวบ: 2552) 
และ (นงนุช 
กี ร ติ บ า รุ ง
พงศ:์ 2545) 

 
 
 
 

ระยะเวลาที่
พกัอาศยัใน 
อพารท์เมนท์
แห่งนี้มาแลว้
เป็นระยะ
เวลานาน 

12. ท่านพัก
อาศัย ในอพาร์
ทเมนทท์ีพ่กัแห่ง
นี้ ม า แ ล้ ว เ ป็ น
ระยะเวลานาน
เท่าไหร ่

[   ] 1 เลอืก
ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 

1. 4-6 เดอืน  
2. 7-9 เดอืน  
3. 10-12 เดอืน 
4. นานกว่า 1 ปี 

ระยะเวลาที่
คาดว่าจะพกั
ต่อไปอกี 

 

13. ท่านคาดว่า
จะพกัอาศยัในที่
พักแห่งนี้ ต่อไป
อี ก เ ป็ น ร ะ ย ะ
เ ว ล า น า น
เท่าไหร ่

[   ] 1 เลอืก
ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 
 

1. ไมเ่กนิ 3 เดอืน 
2. 4-6 เดอืน 
3. 7-9 เดอืน 
4. 10-12 เดอืน 
5. นานกว่า 1 ปี 

ราคาค่าเช่า 14. ราคาค่าเช่า
ที่ท่ านต้องจ่าย
ต่อเดอืน (เฉพาะ
ค่าหอ้งไม่รวมค่า
น ้า, ค่าไฟ) 

[   ] 1 เลอืก
ไ ด้ ห นึ่ ง
ตวัเลอืก 

1.ต ่ากว่า 2,000 บาท/เดอืน 
2. 2,001-3,000 บาท/เดอืน 
3. 3,001-4,000 บาท/เดอืน 
4. 4,001-5,000 บาท/เดอืน 
5. มากกว่า 5,000 บาท/
เดอืน 
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ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลง
ในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวั

แปรนี้ 

 
 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ทีม่า 

เวลาโดย
เฉลีย่ทีอ่ยู่
หอ้งพกั 

15. โดยเฉลีย่ท่าน
อยูห่อ้งพกักีช่ ัว่โมง 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. น้อยกว่า 4 ชัว่โมง 
2. 4-6 ชัว่โมง 
3. 7-9 ชัว่โมง 
4. 10-12 ชัว่โมง 
5. มากกว่า 12 ชัว่โมง 

งานวจิยัของ 
(วราภรณ์ สี
ฮวบ: 2552) 
และ (นงนุช 
กี ร ติ บ า รุ ง
พงศ:์ 2545) ระยะเวลา

ในการเช่าที่
ระบุใน

สญัญาเช่า 

16. ระยะเวลาใน
การเช่าที่ระบุ ใน
สัญญาเช่าอพาร์
ทเมนทข์องท่าน 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. 3 เดอืน  
2. 4 เดอืน 
3. 6 เดอืน  
4. 12 เดอืน 
5. นานกว่า 1 ปี 

เหตุผลที่
เลอืกเช่าอ
พารท์เมนท์

แห่งนี้ 

17. ท าไมท่านจงึ
เ ลื อ ก เ ช่ า อ พ า ร์
ทเมนทแ์ห่งนี้  

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. ใกลส้ถานทีท่ างาน 
2. หอ้งพกัมรีาคาถูก 
3. ใกลแ้หล่งชุมชน 
4. มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครนั 
5. การเดนิทางสะดวก 
6. อื่นๆ……… (โปรด
ระบ)ุ 

ช่อ งทางที่
ท าใหรู้จ้กั 

18. ท่านรูจ้กัอพาร์
ท เ ม น ท์ นี้ ไ ด้
อยา่งไร 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 
 

1. หนงัสอืพมิพ ์
2. เพื่อนแนะน า 
3. Internet  

4. อื่นๆ…… (โปรดระบุ) 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

ตารางที ่8 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีจ่ะใส่
ลงใน

แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของ
ตวัแปรนี้ 

 
 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

 
ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ทีม่า 

สิง่ทีป่ระทบัใจ 19. สิง่ทีท่่าน
ป ร ะ ทั บ ใ จ
ที่สุดเกี่ยวกับ
ทีพ่กัแห่งนี้ 

[   ] 1 เลอืกได้
หนึ่งตวัเลอืก 

1. พนักงานบริการ -
อธัยาศยัด ี  
2. มีระบบความปลอดภัย
สงู 
3. สภาพแวดล้อมภายในที่
พกัเงยีบสงบ 

4. มคีวามสะอาดและเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
5. เจา้ของอพารท์เมนท์ –
ดูแล เอาใจใส่และรับฟ ัง
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่า  
6.อื่นๆ……… (โปรดระบุ) 

งานวจิยัของ 
(วราภรณ์ สี
ฮวบ: 2552) 
และ (นงนุช 
กี ร ติ บ า รุ ง
พงศ:์ 2545) 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ  
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดั
ค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

รปูแบบการ
ด าเนินชวีติ 
ดา้นความ
บนัเทงิ 

 

1. ส่ ว น ใ ห ญ่ ท่ า น ดู

ร า ย ก า ร โท รทัศ น์ ที่

หอ้งพกัเป็นประจ า  

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

2. ท่านมกัจะออกไปดู

หนงัทีโ่รงหนงัเสมอ  

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

3. ท่านมักจะซื้อแผ่น

หนังมาดูที่ห้องพกัเป็น

ประจ า  

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

รปูแบบการ
ด าเนินชวีติ 
ดา้นการใช้
เวลาว่าง 

4. ท่านมักจะชอบซื้อ
เสื้อผ้าเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

5. ท่ านชอบออกไป
ทานอาหารนอกบ้าน
เป็นประจ าในวนัหยดุ  

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

รปูแบบ
การ

ด าเนิน
ชวีติ  

ดา้นการ
ใชเ้วลา
ว่าง (ต่อ) 

6. ส่ ว น ใ ห ญ่ ท่ า น
ออกก าลังกายเป็น
ประจ าในวนัหยดุ 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

7. ส่ ว น ใ ห ญ่ ท่ า น
ช อ บ ว่ า ย น ้ า เ ป็ น
ประจ าในวนัหยดุ  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

รปูแบบ
การ

ด าเนิน
ชวีติ  

ดา้นการ
ท างาน 

8. ส่ ว น ใ ห ญ่ ท่ า น
มกัจะกลบัทีพ่กัดกึๆ
เป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

รปูแบบ
การ

ด าเนิน
ชวีติ  

ดา้นการ
เลอืกซือ้ 

9. ท่านมักจะชอบ
ซื้ อ ข อ ง ใ ช้ ที่ ร้ า น
ส ะ ด ว ก ซื้ อ เ ป็ น
ประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

10. ท่านมกัจะชอบ
ซื้ อ ข อ ง ใ ช้ ที่
supermarket ห รื อ
หา้งสรรพสนิค้าเป็น
ประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

รปูแบบ
การ

ด าเนิน
ชวีติ ดา้น
การเลอืก
ซือ้ (ต่อ) 

11. ส่วนใหญ่ท่ าน
มักจะซื้ออาหารมา
แช่เย็นเก็บไว้ทาน
เป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

รปูแบบ
การ

ด าเนิน
ชวีติ  

ดา้นงาน
อดเิรก 

 

12. ส่วนใหญ่ท่ าน
จะท าอาหารทานเอง
เป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

13. ท่านมกัจะไปใช้
บ ริ ก า ร ส่ ง ข อ ง ที่
ไปรษณยีเ์ป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

รปูแบบ
การ

ด าเนิน
ชวีติ  

ดา้นการ
สงัสรรค ์

14. ท่านมกัจะชอบ
ออกไปเลีย้งสงัสรรค์
กบัเพื่อนเป็นประจ า
ในวนัหยดุ 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

15. ท่านมกัจะชอบ
สังสรรค์กับเพื่อนที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของ

หอ้งนอน 
 

16. ท่านมกัจะชอบ

เปิดแอร์เวลานอน

เป็นประจ า  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

17. ท่านชอบเปิด

พดัลมเวลานอนเป็น

ประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

18. ท่ านมักจะมีพี่
น้ อ ง  ญ า ติ  ห รื อ
เพื่อน แวะมานอน
คา้งทีห่อ้งดว้ย 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

19. ปกติท่านจะต้อง
แต่งหน้าที่บ้านให้
เ ส ร็ จ ก่ อ น ที่ จ ะ
ออกไปท างานเป็น
ประจ า  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

20. ปกติท่านจะไป
แต่งหน้าที่ท างาน
ทุกเชา้เป็นประจ า  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วนของ
หอ้งนอน 
(ต่อ) 

 

21. ส่วนใหญ่ท่ าน
มักจะต้องน างาน
กลบัมาท าที่หอ้งพกั
เป็นประจ า  

ม า ต ร วั ด
แบบ Likert-
Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วนของ
ระบบรกัษา

ความ
ปลอดภยั 

22. ท่านท างานกะ
ดกึเป็นประจ า 
 
 

ม า ต ร วั ด
แบบ Likert-
Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วนของ
การใช้
บรกิาร 

อนิเตอรเ์น็ต 

23. ท่านใช้อุปกรณ์
คอมพวิเตอรท์ างาน
ทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 

ม า ต ร วั ด
แบบ Likert-
Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

24. ท่านใช้อุปกรณ์
คอมพิว เตอร์เพื่ อ
ความบันเทิง (เช่น
เล่นเกมส์ ,ดูหนัง)ที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

ม า ต ร วั ด
แบบ Likert-
Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วนของ
การใช้
หอ้งน ้า 

25. ส่วนใหญ่ท่ าน
จะชอบอาบน ้ า อุ่น
เป็นประจ า 

ม า ต ร วั ด
แบบ Likert-
Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 
 
 



54 
 

 

ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของการ
ใชห้อ้งน ้า
(ต่อ) 

26. ท่านอยากให้มี
หอ้งน ้าในหอ้งนอน 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

27. ท่ า น ช อ บ ใ ห้
พื้ นที่ ใ นห้ อ งน ้ า มี
การแบ่งส่วนเปียก-
แหง้ชดัเจน  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของ

ระเบยีง 
 

28. ท่านมกัจะชอบ
ปลูกต้นไมท้ี่บรเิวณ
ระเบยีงห้องพกัของ
ท่าน 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

29. ส่วนใหญ่ท่ าน
มั ก จ ะ ต า ก ผ้ า ที่
ระเบยีงเป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของลาน
จอดรถ
ส่วนตวั 

30. ปกติแล้วท่ าน
ขับรถยนต์ส่วนตัว
หรอืมอเตอรไ์ซด์ไป
ท างานทุกวนั  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของการ
ใชบ้รกิาร
แมบ่า้นท า
ความ
สะอาด
หอ้งพกั 

31. ส่วนใหญ่ท่ าน
ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
หอ้งพกัเอง  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

32. ท่ าน มัก จ ะ ใ ห้
พ นั ก ง า น ม า ท า
ความสะอาดหอ้งพกั
ให ้

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

33. ท่ านท าคว าม
สะอาดหอ้งพกัอย่าง
น้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของการ
ใชบ้รกิาร
ช่างซ่อม
บ ารงุ 

34. หากมีอุปกรณ์/
เครื่องใช้ในห้องพกั
เ สี ย ห า ย  ท่ า น
สามารถซ่อมเองได ้

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

35. หากมีอุปกรณ์/
เครื่องใช้ในห้องพกั
เสยีหาย ท่านมกัจะ
เรียกพนักงานมา
ซ่อมให ้

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วน

ของการใช้
บรกิารซกั 
อบ รดี 

36. ท่านมักจะซัก
ผ้าด้วยมือเองเป็น
ประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

37. ท่ านมักจะรีด
ผา้เองเป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

38. ท่ านมักจะน า
เสื้อผ้าไปจ้างร้าน
บริการซัก/อบ/รีด 
เป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

39. ท่านมักจะซัก
ผ้า โดยใช้บริก าร
เครื่องซักผ้าแบบ
หยอดเหรียญเอง
เป็นประจ า  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

พฤตกิรรม
ในส่วน

ของการใช้
บรกิารตู้
น ้าแบบ
หยอด
เหรยีญ 

40. ส่วนใหญ่ท่าน
จะเติมน ้าดื่มโดยใช้
บ ริก า รตู้ น ้ า แบบ
หยอดเหรียญเอง
เป็นประจ า 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของการ
เลอืกทีต่ ัง้
ท าเล 

41. ที่ตัง้ท าเล ของ 
อพาร์ทเมนท์ที่ท่าน
จะเลือกพักจะต้อง
ใกล้กับถนนใหญ่ มี
ร ถป ระ จ า ทา ง วิ่ ง
ผ่าน  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

42. ที่ตัง้ท าเล ของ 
อพาร์ทเมนท์ที่ท่าน
จะเลือกพักจะต้อง
ใกลก้บัโรงพยาบาล  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

43. ที่ตัง้ท าเล ของ 
อพาร์ทเมนท์ที่ท่าน
จะเลือกพักจะต้อง
ใกล้กบัซุปเปอรม์าร์
เ ก็ ต ห รื อ
หา้งสรรพสนิคา้ 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

44. ที่ตัง้ท าเล ของ 
อพาร์ทเมนท์ที่ท่าน
จะเลือกพักจะต้อง
ใ ก ล้ กับ วิน ร ถ ม อ
เตอรไ์ซด ์  

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

45. ที่ตัง้ท าเล ของ 
อพาร์ทเมนท์ที่ท่าน
จะเลือกพักจะต้อง
ใ ก ล้ กั บ ส ถ า น ที่
ท างาน 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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ตารางที ่9 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ชื่อตวัแปร

และ
ประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี ทีม่า 

พฤตกิรรม
ในส่วน
ของการ
เลอืกทีต่ ัง้
ท าเล 
(ต่อ) 

46. ท า เ ล ห้ อ งพัก
ในอพาร์ทเมนท์ที่
ท่ า น จ ะ เ ลื อ ก พัก
จะต้องเป็นห้องทีอ่ยู่
หวัมมุ 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

47. ท า เ ล ห้ อ งพัก
ในอพาร์ทเมนท์ที่
ท่ า น จ ะ เ ลื อ ก พัก
จะต้องเป็นห้องทีอ่ยู่
ใกลบ้นัได 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

48. ท า เ ล ห้ อ งพัก
ในอพาร์ทเมนท์ที่
ท่ า น จ ะ เ ลื อ ก พัก
จะต้องเป็นห้องทีอ่ยู่
ชัน้บนสุด 

มาตรวัดแบบ 
Likert-Scale 

1.ไมเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3. ไมแ่น่ใจ 
4. เหน็ดว้ย 
5. เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง
อาศยัแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมในสิง่ทีต่อ้งการศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามประเมนิลกัษณะพื้นฐานเกี่ยวกบัประชากรศาสตรข์องคนวยัท างานทีพ่กัอาศยัอยู่
ในอพาร์ทเม้นท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า จงัหวดักระบี่ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) มคี าถามทัง้หมด 19 ขอ้  
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ส่วนท่ี 2 ถามเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต ซึง่จะเป็นแบบประเมนิความคดิเหน็ของ
คนวยัท างานที่พกัอาศยัอยู่ในอพาร์ทเมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า จงัหวดักระบี่ โดยมี
ค าถามทัง้หมด 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า ซึ่งจะเป็นแบบประเมนิความคดิเห็น
ของคนวยัท างานทีพ่กัอาศยัอยู่ในอพารท์เมนทร์ายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า จงัหวดักระบี่  โดย
มคี าถามทัง้หมด 33 ขอ้  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้อาศยัวธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างอพารท์เมนท ์6 แห่ง
ที่อยู่ในระยะรศัม ี400 เมตรจากต าแหน่งที่ตัง้ของที่ดนิที่ต้องการสรา้งอพารท์เมนท์ และเลอืก
กลุ่มตวัอย่างอพาร์ทเมนท์ 4 แห่ง จากกลุ่มอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ไกลกว่ารศัม ี1 กิโลเมตรจาก
ต าแหน่งทีต่ ัง้ของที่ดนิที่ต้องการสรา้งอพารท์เมนท์ จะเก็บแบบสอบถามจากประชากรทัง้หมด 
200 คนจากสถานประกอบการอพารท์เมนท ์10 แห่ง ซึง่เป็นตวัแทนในการเกบ็ขอ้มลู โดยจะท า
การเกบ็ในจ านวนเท่าๆ กนั จ านวนทีล่ะ 20 ชุด และแผนการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละสถานทีด่งันี้ 
 
ตารางที ่10 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

วัน -เ ว ล า ท่ี จ ะ ไ ป เ ก็ บ
ข้อมลู 

ช่ือสถานประกอบการ 
จ านวนแบบสอบถามท่ีจะ
เก็บ ในแ ต่ล ะวัน  แ ต่ ล ะ
สถานท่ี/กลุ่มย่อย 

วนัที ่22 กรกฎาคม 2558 
เวลา 16:00-19:30 น 

1. เกีย่วเงนิ 1 แมนชัน่ 
 

20 ชุด 

วนัที ่23 กรกฎาคม 2558 
เวลา 16:00-19:30 น 

2. พนูศริเิฟอรน์ิเจอร ์
อพารท์เมนท ์

20 ชุด 

วนัที ่24 กรกฎาคม 2558 
เวลา 16:00-19:30 น 

3. บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ 
 

20 ชุด 

วนัที ่25 กรกฎาคม 2558 
เวลา 8:00-10:30 น 

4. ธนกรอพารท์เมนท ์
 

20 ชุด 
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ตารางที ่10 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู (ต่อ) 

วนั-เวลาท่ีจะไปเกบ็
ข้อมลู 

ช่ือสถานประกอบการ 
จ านวนแบบสอบถามท่ีจะ
เก็บ ในแ ต่ล ะวัน  แ ต่ ล ะ
สถานท่ี/กลุ่มย่อย 

วนัที ่25 กรกฎาคม 2558 
เวลา 11:00-13:30 น 

5. JJ,JJ2 แมนชัน่ 20 ชุด 

วนัที ่25 กรกฎาคม 2558 
เวลา 14:00-15:30 น 

6. ราขพฤกษ์อพาร์
ทเมนท ์

20 ชุด 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2558 
เวลา 08:00-11:30 น 

7. เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่ 
 

20 ชุด 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2558 
เวลา 12:00-12:30 น 

8. เทพรตัน์การ
ท่องเทีย่ว อพารท์เมนท์ 

20 ชุด 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2558 
เวลา 13:00-14:00 น 

9. บา้นเกีย่วทอง 
แมนชัน่ 

20 ชุด 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2558 
เวลา 14:30-15:30 น 

10. โนอารแ์มนชัน่ 20 ชุด 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ใช้เครื่องมอืทางสถติ ิแบ่งการวเิคราะห ์
ดงันี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการหาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  

2. การวเิคราะหข์อ้มลูวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการ
ใชห้อ้งเช่า โดยการ หาค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

การแบ่งส่วนตลาดดว้ยเครื่องมอื Cluster Analysis ซึง่เป็นการแบ่งสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัให้
อยู่ในหมวดหมู่กลุ่มเดยีวกนั และสิง่ที่แตกต่างกนัให้อยู่กนัแยกกนัคนละกลุ่ม ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน คอื 
 ขัน้ตอนที ่1 การก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่ม เป็นการก าหนดตวัแปรเชงิปรมิาณ
ได้แก่ค าถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใช่ห้องเช่า ซึ่งเป็นค าถามแบบ Likert Scale อาศยัการ
พจิารณาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของค าถามในการวเิคราะหข์อ้มลูถ้า
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ผลที่ได้ส่วนใหญ่มคี่าใกล้เคียง 1 หมายความว่า การแจกแจงของข้อมูลมีลกัษณะเป็นโค้ง
มาตรฐานหรอืโคง้ปกต ิ(Symmetry) ถอืว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนทีด่ ี
 ขัน้ตอนที่ 2 การออกแบบการศึกษา เป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ค านึงถึงกลุ่มย่อยที่ต้องการจากการแบ่งกลุ่ม โดยการก าหนดการวดัระยะห่างระหว่างสิ่งที่
ตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared Euclidean Distance) และแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z score 
เพื่อป้องกนัปญัหาการใชม้าตรวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 
 ขัน้ตอนที่ 3 การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม ต้องใช้ 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก คือ 
Hierarchicalเพื่อคน้หาจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม และขัน้ตอนที ่2 คอื วธิ ีPartitioning เพื่อจ าแนก
สิง่ต่างๆใหล้งในจ านวนกลุ่มทีต่อ้งการ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 วธิทีี ่1 Hierarchical 
 1. เริม่การใหข้อ้มลูทุกรายการทีม่กีลุ่มเป็นของตวัเอง (แต่ละกลุ่มมขีอ้มลู 1 รายการ)  
 2. ยุบข้อมูล 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกนัน้อยที่สุดให้เหลอืเพยีงกลุ่มเดยีวแต่
เปลีย่นเป็นม ี2 รายการอยูภ่ายใน 
 3. ท าซ ้าอกีเพื่อยบุขอ้มลู 2 รายการอื่นหรอืรวบกลุ่มย่อยทีม่ขีอ้มลูหลายรายการอยู่แลว้
เขา้มาอยู่เป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยใหร้ะยะห่างเป็นเกณฑ ์ใช ้Ward’s Algorithms ในการค านวณ
ระยะห่างระหว่างกลุ่มยอ่ย 
 4. ท าซ ้าเรือ่ยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มเป็นกลุ่มเดยีวกนั การเลอืกจ านวนกลุ่ม 
 5. ใช้แนวคิด โดยดูว่าในแต่ละขัน้ตอนของการยุบรวม เป็นการยุบรวมกลุ่มย่อยที่มี
ระยะห่างระหว่างกัน (Agglomeration Coefficient) เท่าใด แล้วจงึค านวณเปอร์เซ็นต์การ
เปลีย่นแปลง Coefficient ในแต่ละขัน้ตอนทีม่กีารยุบรวม เลอืกใชข้อ้มลูจ านวนกลุ่มในแต่ละขัน้
ทีม่เีปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงอยา่งมาก เมือ่เทยีบกบัการยบุรวมในขัน้อื่นๆ         
  วธิทีี ่2 Partitioning 
 1. ก าหนดจ านวนกลุ่มทีต่อ้งการโดยใชผ้ลจากการท าวธิ ีHierarchical 
 2. ใชว้ธิ ีK-means ในการก าหนดจดุเริม่ตน้และจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 
 ขัน้ตอนที ่4 การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เป็นการตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มส าหรบัแต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์และน าขอ้มลูตวัแปรอื่นๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการ
แบ่งกลุ่ม มาเปรยีบเทยีบว่ากลุ่มทีไ่ดม้คีวามแตกต่างกนั ในประเดน็เหล่านี้หรอืไม่ พรอ้มกบัการ
ตัง้ชื่อแต่ละกลุ่มตามความแตกต่าง วเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดด้วยวธิ ีOne 
Way ANOVA 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของคนวยัท างานที่เช่าพกั
อาศยัอพารท์เมนทร์ายเดอืน (Segment) ในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่โดยใช้
รูปแบบการด าเนินชวีติและพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า โดยการแจกแจงความถี่แบบ 2 ทาง 
(Crosstabs) และChi-square ทีร่ะดบันยัส าคญั sig<0.05 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การวจิยัเรื่องการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศัยอพาร์ทเมนท์รายเดอืนในเขต

ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่โดยใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูจะน าเสนอเป็น 4 ส่วน 
ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตและ

พฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่าของผูใ้ชห้อ้งเช่า  
ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์

รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ 
ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของคนวยัท างานที่

เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดอืน (Segment) ในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่
โดยใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า 

ทัง้นี้ได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 200 ชุด ซึ่งเก็บข้อมูลได้อย่าง
สมบรูณ์จงึสามารถน าไปใชว้เิคราะหไ์ดค้รบทุกส่วนดงัต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูส่วนส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถี่  ค่ารอ้ยละ 
และน าเสนอในรปูตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางต่อไปนี้  
ตารางที ่11 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 
ชาย 85 42.50 
หญงิ 115 57.50 

รวม 200 100.00 

 
 จากตารางที ่11 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 57.50 และเป็นเพศชายจ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 
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ตารางที ่12 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอายุ 
อายุ จ านวน รอ้ยละ 

21-25 ปี 90 45.00 
26-30 ปี 76 38.00 
31-35 ปี 29 14.50 
36-40 ปี 5 2.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 90 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 อายุ
ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 และอายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่13 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสถานะภาพสมรส  

สถานะภาพสมรส จ านวน รอ้ยละ 
โสด 176 88.00 
สมรส 15 7.50 
หยา่รา้ง/หมา้ยหรอืแยกกนัอยู่ 9 4.50 

รวม 200 100.00 

  
จากตารางที ่13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสดจ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

88.00 รองลงมามสีถานภาพสมรสจ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 และหย่ารา้ง/หมา้ยหรอื
แยกกนัอยู ่จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 
 
ตารางที ่14 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 44 22.00 
ปรญิญาตร ี 151 75.50 
ปรญิญาโท 5 2.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 151 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.50 รองลงมามกีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22.00 และระดบัการศกึษาปรญิญาโทจ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 

 
ตารางที ่15 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 13,000 บาท 39 19.50 
13,001-25,000 บาท 158 79.00 
25,001-30,000 บาท 3 1.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 15 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 13,001-

25,000 บาท จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า 13,000 บาท 
จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 25,001-30,000 บาท 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 
 
ตารางที ่16 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามประเภทของสถานทีท่ างาน  

ประเภทของสถานทีท่ างาน จ านวน รอ้ยละ 

หน่วยงานราชการ 57 28.50 
หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 6 3.00 
สายการบนิ 7 3.50 
โรงแรม 32 16.00 
สถานบนัเทงิ 3 1.50 
หา้งสรรพสนิคา้ 44 22.00 
คา้ส่ง 12 6.00 
องคก์รเอกชนประเภทอื่นๆ 36 18.00 
อื่นๆ 3 1.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท างานอยู่ในหน่วยงานราชการ จ านวน 57 
คน คดิเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมาคอืห้างสรรพสนิค้า จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 
องคก์รเอกชนประเภทอื่นๆ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศรนีครนิท ์
อนิเตอรเ์นชัน่เนล กระบี่ จ านวน 4 คน ธนาคาร จ านวน 20 คน โตโยต้า จ านวน 2 คน TOT 
จ านวน 4 คน โปรษณียไ์ทย จ านวน 3 คน บรษิทัน าเทีย่วทวัร ์จ านวน 3 คน โรงแรม จ านวน 
32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00 คา้ส่ง จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 สายการบนิ จ านวน 7 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 สถานบนัเทงิ 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50  และอื่น ๆ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ได้แก่ 
รา้นอาหาร จ านวน 1 คน รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า จ านวน 2 คน ตามล าดบั 
 
ตารางที ่17 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามภมูลิ าเนา 

ภมูลิ าเนา จ านวน รอ้ยละ 
กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 1 0.50 
อ าเภออื่นในจงัหวดักระบี่ 99 49.50 
จงัหวดัอื่นในภาคเหนือ 3 1.50 
จงัหวดัอื่นในภาคอสีาน 11 5.50 
จงัหวดัอื่นในภาคกลาง 9 4.50 
จงัหวดัอื่นในภาคตะวนัออก 1 0.50 
จงัหวดัอื่นในภาคใต้ 76 38.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มภีูมลิ าเนาอยู่ในอ าเภออื่นในจงัหวดักระบี ่

จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50 รองลงมามภีูมลิ าเนาจงัหวดัอื่นในภาคใต้ จ านวน 76 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 จงัหวดัอื่นในภาคอสีาน จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 จงัหวดัอื่นใน
ภาคกลาง จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 จงัหวดัอื่นในภาคเหนือ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.50 และกรงุเทพฯ/ปรมิณฑล เท่ากบัจงัหวดัอื่นในภาคตะวนัออก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามอพารท์เมนทท์ี่พกัอาศยัอยู่ใน
ปจัจบุนั  

อพารท์เมนทท์ีพ่กัอาศยัในปจัจุบนั จ านวน รอ้ยละ 
เกีย่วเงนิ1 20 10.00 
พนูศริเิฟอรน์ิเจอร ์อพารท์เมนท์ 20 10.00 
บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ 20 10.00 
ธนกรอพารท์เมนท ์ 20 10.00 
JJ,JJ2 แมนชัน่ 20 10.00 
ราชพฤกษ์อพารท์เมนท์ 20 10.00 
เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่ 20 10.00 
เทพรตัน์การท่องเทีย่ว อพารท์เมนท์ 20 10.00 
บา้นเกี่ยวทอง แมนชัน่ 20 10.00 
โนอารแ์มนชัน่ 20 10.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างพกัอาศัยอยู่ที่อพาร์ทเมนท์เกี่ยวเงนิ1 พูนศิริ

เฟอรน์ิเจอรอ์พารท์เมนท ์บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ ธนกรอพารท์เมนท ์JJ,JJ2แมนชัน่ ราชพฤกษ์ 
อพารท์เมนท ์เกีย่วเงนิ2แมนชัน่ เทพรตัน์การท่องเทีย่วอพารท์เมนท ์บา้นเกี่ยวทองแมนชัน่ โน
อารแ์มนชัน่ จ านวนเท่ากนั คอื จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 

  
ตารางที ่19 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปที่
ท างานประมาณ  

ระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างานประมาณ จ านวน รอ้ยละ 

100 เมตร 22 11.00 
200 เมตร 50 25.00 
300 เมตร 36 18.00 
400 เมตร 55 27.50 
อื่นๆ 37 18.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่19 พบว่าระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างานของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ประมาณ 400 เมตร จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 รองลงมา คอื 200 เมตร จ านวน 50 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 อื่นๆ จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 ไดแ้ก่ 600 เมตร จ านวน 3 
คน มากกว่า 600 เมตร จ านวน 2 คน มากกว่า 700 เมตร จ านวน 6 คน 800 เมตร จ านวน 4 
คน มากกว่า 800 เมตร จ านวน 15 คน และ มากกว่า 1-5 กโิลเมตร จ านวน 7 คน 300 เมตร 
จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 18.00 และ 100 เมตร จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่20 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนท์
ในปจัจบุนั  

ขนาดของหอ้งพกัใน 
อพารท์เมนทใ์นปจัจุบนั 

จ านวน รอ้ยละ 

น้อยกว่า 24 ตรม. 99 49.50 
24-29 ตรม. 101 50.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่20 พบว่าขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนทใ์นปจัจุบนัของกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มขีนาด 24-29 ตรม. จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมามขีนาด น้อยกว่า 24 
ตรม. จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50  
 
ตารางที ่21 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามจ านวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัดว้ยกนั  

จ านวนสมาชกิทีพ่กั
อาศยัดว้ยกนั 

จ านวน รอ้ยละ 

พกัอาศยัคนเดยีว 169 84.50 
พกั 2 คน 31 15.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พกัอาศยัคนเดยีว จ านวน 169 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 84.50 และพกัอาศยั 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามระยะเวลาพกัอาศยัในอพาร์
ทเมนท ์ 

ระยะเวลาพกัอาศยัใน 
อพารท์เมนท ์

จ านวน รอ้ยละ 

4-6เดอืน 12 6.00 
7-9เดอืน 41 20.50 
10-12เดอืน 88 44.00 
มากกว่า1ปี 59 29.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่22 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พกัอาศยัในอพารท์เมนทเ์ป็นระยะเวลา 10-

12 เดอืน จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 รองลงมาพกัอาศยัเป็นระยะเวลามากกว่า1 ปี 
จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 ระยะเวลา 7-9 เดอืน จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 
และ 4-6 เดอืน จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่23 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะพกัอาศยัใน
ทีพ่กัแห่งนี้ต่อไป  

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะพกั
อาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไป 

จ านวน รอ้ยละ 

4-6เดอืน 8 4.00 
7-9เดอืน 42 21.00 
10-12เดอืน 36 18.00 
มากกว่า1ปี 114 57.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 23 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะพกัอาศยัในที่พกัต่อไปเป็น

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.00 รองลงมาเป็นระยะเวลา 7-9 
เดอืน จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 ระยะเวลา 10-12 เดอืน จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 18.00 และระยะเวลา 4-6 เดอืน จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่24 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามราคาค่าเช่าต่อเดอืน (เฉพาะค่า
หอ้งไมร่วมค่าน ้า, ค่าไฟ)  

ราคาค่าเช่าต่อเดอืน  
(เฉพาะค่าหอ้ง) 

จ านวน รอ้ยละ 

2,001-3,000บาท/เดอืน 22 11.00 
3,001-4,000บาท/เดอืน 119 59.50 
4,001-5,000บาท/เดอืน 59 29.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่24 พบว่าราคาค่าเช่าต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3,001-

4,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 รองลงมาระหว่าง 4,001-5,000 บาท
ต่อเดอืน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.50 และระหว่าง 2,001-3,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 22 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่25 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยู่หอ้งพกัต่อ
วนั  

ระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยู่
หอ้งพกัต่อวนั 

จ านวน รอ้ยละ 

น้อยกว่า 4 ชัว่โมง 8 4.00 
4-6 ชัว่โมง 87 43.50 
7-9 ชัว่โมง 36 18.00 
10-12 ชัว่โมง 33 16.50 
มากกว่า 12 ชัว่โมง 36 18.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่25 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยู่หอ้งพกัต่อวนั 4-6 

ชัว่โมง จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 รองลงมา คอื 7-9 ชัว่โมง จ านวน 36 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 18.00 มากกว่า 12 ชัว่โมง จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 10-12 ชัว่โมง จ านวน 
33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และน้อยกว่า 4 ชัว่โมง จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามระยะเวลาในการเช่าที่ระบุใน
สญัญาเช่าอพารท์เมนท ์ 

ระยะเวลาในการเช่าทีร่ะบุใน
สญัญาเช่าอพารท์เมนท์ 

จ านวน รอ้ยละ 

3 เดอืน 20 10.00 
4 เดอืน 19 9.50 
6 เดอืน 120 60.00 
12 เดอืน 1 0.50 
นานกว่า 1 ปี 40 20.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 26 พบว่าระยะเวลาในการเช่าที่ระบุในสญัญาเช่าอพาร์ทเมนท์ของกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเวลา 6 เดอืน จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมาเป็น
เวลานานกว่า 1 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 ระยะเวลา 3 เดอืน จ านวน 20 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.00 ระยะเวลา 4 เดอืน จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 และระยะเวลา 12 
เดอืน จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามเหตุผลในการเลอืกเช่าอพาร์
ทเมนทแ์ห่งนี้  

เหตุผลในการเลอืกเช่าอพารท์เมนทแ์ห่งนี้ จ านวน รอ้ยละ 

ใกลส้ถานทีท่ างาน 44 22.00 
หอ้งพกัมรีาคาถูก 51 25.50 
ใกลแ้หล่งชุมชน 26 13.00 
มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 4 2.00 
การเดนิทางสะดวก 75 37.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที ่27 พบว่าเหตุผลในการเลอืกเช่าอพารท์เมนทป์จัจุบนัของกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ คอื การเดนิทางสะดวก จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 รองลงมา คอื หอ้งพกัมรีาคา
ถูก จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 ใกลส้ถานทีท่ างาน จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
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22.00 ใกลแ้หล่งชุมชน จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 และมสีิง่อ านวยความสะดวกครบ
ครนั จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่28 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนท์
นี้  

ช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนทน์ี้ จ านวน รอ้ยละ 
หนงัสอืพมิพ์ 3 1.50 
เพื่อนแนะน า 136 68.00 
Internet 42 21.00 
อื่นๆ 19 9.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางที่ 28 พบว่าช่องทางที่ท าให้รูจ้กัอพารท์เมนท์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คอื 

เพื่อนแนะน า จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.00 รองลงมา คอื internet จ านวน 42 คน คดิ
เป็นร้อยละ 21.00 ช่องทางอื่น ๆ คือ หาเอง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และ
หนงัสอืพมิพ ์จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่29 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามสิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกี่ยวกบัทีพ่กั
แห่งนี้ 

สิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัแห่งนี้ จ านวน รอ้ยละ 

พนกังานบรกิาร-อธัยาศยัด ี 36 18.00 
มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัทีด่ ี 9 4.50 

สภาพแวดลอ้มภายในทีพ่กัเงยีบสงบ 78 39.00 

มคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 53 26.50 
เจา้ของอพารท์เมนท ์ดแูลเอาใจใส่และ
รบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่า 

5 2.50 

อื่นๆ 19 9.50 
รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่29 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประทบัใจเกี่ยวกบัทีพ่กัคอื สภาพแวดลอ้ม
ภายในทีพ่กัเงยีบสงบ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 รองลงมา คอื มคีวามสะอาดและ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 พนักงานบรกิาร-อธัยาศยัด ีจ านวน 
36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 อื่นๆ จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 ได้แก่ ใกล้สถานที่
ท างาน จ านวน 10 คน และราคาถูก จ านวน 9 คน มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีจ านวน 
9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และ เจา้ของอพารท์เมนท ์ดูแลเอาใจใส่และรบัฟงัขอ้เสนอแนะของผู้
เช่า จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้
ห้องเช่า  
ตารางที ่30 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นความบนัเทงิ (Entertainment) 

ด้านความบนัเทิง (Entertainment) ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ดรูายการโทรทศัน์ทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 1 5 3.51 0.80 
ออกไปดหูนงัทีโ่รงหนงัเสมอ 1 5 2.73 1.06 
ซือ้แผ่นหนงัมาดทูีห่อ้งพกัเป็นประจ า 1 5 2.37 1.27 
 

 จากตารางที ่30 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความบนัเทงิ 
เรื่องดูรายการโทรทศัน์ที่ห้องพกัเป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 รองลงมาเลอืก 
ออกไปดูหนังทีโ่รงหนังเสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.73 และ ซือ้แผ่นหนังมาดูทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.37  
 

ตารางที ่31 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นการใชเ้วลาว่าง (Vacation) 

ด้านการใช้เวลาว่าง (Vacation) ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านเป็น
ประจ าในวนัหยดุ 

1 5 3.66 1.10 

ชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าในวนัหยดุ 1 5 2.67 1.35 
ออกก าลงักายเป็นประจ าในวนัหยดุ 1 5 2.29 1.11 
ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าในวนัหยดุ 1 5 1.45 0.61 
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 จากตารางที ่31 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการใชเ้วลา
ว่าง เรือ่งชอบออกไปทานอาหารนอกบา้นเป็นประจ าในวนัหยุดมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 
รองลงมาเลอืก ชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าในวนัหยุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.67 ออกก าลงักายเป็น
ประจ าในวนัหยุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.29 และ ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าในวนัหยุด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 1.45 
 
ตารางที ่32 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นการท างาน (Work) 

ด้านการท างาน (Work) ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

กลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 2 5 3.04 1.35 
 

 จากตารางที ่32 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการท างาน 
เรือ่งกลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.04 
 
ตารางที ่33 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นการเลอืกซือ้ (Shopping) 

ด้านการเลือกซ้ือ (Shopping) ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ชอบซือ้ของใชท้ีร่า้นสะดวกซือ้เป็นประจ า 1 5 3.46 1.32 
ชอบซื้อของใช้ที่supermarket หรือ
หา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า 

1 5 3.50 1.38 

ซื้ออาหารมาแช่ เย็นเก็บไว้ทานเป็น
ประจ า 

1 5 3.03 1.44 

 

 จากตารางที ่33 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการเลอืกซือ้ 
(Shopping) เรื่องชอบซื้อของใช้ที่ร้านสะดวกซื้อเป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.46 
รองลงมาเลอืกชอบซือ้ของใชท้ี่supermarket หรอืหา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.50 และซือ้อาหารมาแช่เยน็เกบ็ไวท้านเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 
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ตารางที ่34 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นงานอดเิรก (Hobbies) 
ด้านงานอดิเรก (Hobbies) 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ท าอาหารทานเองเป็นประจ า 1 5 2.47 1.37 
ใชบ้รกิารส่งของทีไ่ปรษณยีเ์ป็นประจ า 1 5 1.42 0.89 
 

 จากตารางที ่34 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นงานอดเิรก 
(Hobbies) เรือ่งท าอาหารทานเองเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.47 รองลงมาเลอืกใช้
บรกิารส่งของทีไ่ปรษณยีเ์ป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.42 
 
ตารางที ่35 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นการสงัสรรค ์(Party) 

ด้านการสงัสรรค ์(Party) ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ชอบออกไปเลี้ยงสงัสรรค์กบัเพื่อนเป็น
ประจ าในวนัหยดุ 

1 5 3.09 1.28 

สงัสรรคก์บัเพื่อนทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 1 5 2.39 1.31 
 

 จากตารางที ่35 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค ์
(Party) เรือ่งชอบออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บัเพื่อนเป็นประจ าในวนัหยุดมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.09 รองลงมาเลอืกสงัสรรคก์บัเพื่อนทีห่อ้งพกัเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.39 
 
ตารางที ่36 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน 

พฤติกรรมในส่วนของห้องนอน ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เปิดแอรเ์วลานอนเป็นประจ า 2 5 3.28 1.01 
ปกติจะต้องแต่งหน้าที่บ้านให้เสร็จ
ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็นประจ า 

1 5 2.92 1.69 

เปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า 1 4 2.77 0.98 
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ตารางที ่36 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน (ต่อ) 

พฤติกรรมในส่วนของห้องนอน ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

มกัจะมพีี่น้อง ญาติ หรอืเพื่อน แวะมา
นอนคา้งทีห่อ้งดว้ย 

1 5 2.13 0.98 

มกัจะต้องน างานกลับมาท าที่ห้องพัก
เป็นประจ า 

1 5 1.92 1.20 

ปกตจิะไปแต่งหน้าที่ท างานทุกเช้าเป็น
ประจ า 

1 5 1.69 1.13 

 

 จากตารางที ่36 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน เรื่องเปิด
แอรเ์วลานอนเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 รองลงมาปกตจิะต้องแต่งหน้าทีบ่า้น
ให้เสรจ็ก่อนที่จะออกไปท างานเป็นประจ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.92 เปิดพดัลมเวลานอนเป็น
ประจ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.77 มกัจะมพีี่น้อง ญาติ หรอืเพื่อน แวะมานอนค้างที่ห้องด้วย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.13 มกัจะต้องน างานกลบัมาท าที่ห้องพกัเป็นประจ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.92 
และปกตจิะไปแต่งหน้าทีท่ างานทุกเชา้เป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.69 
 
ตารางที ่37 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของระบบการรกัษาความปลอดภยั 
พฤติกรรมในส่วนของระบบรกัษา
ความปลอดภยั 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ท างานกะดกึเป็นประจ า 1 5 1.88 1.19 
 

 จากตารางที ่37 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของระบบการรกัษา
ความปลอดภยั เรือ่งท างานกะดกึเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.88 
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ตารางที ่38 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิาร Internet 
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บริการ
อินเตอรเ์น็ต 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่ อความ
บันเทิง  ( เช่นเล่น เกมส์  ,ดูหนั ง )ที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

1 5 2.63 1.42 

ใช้ อุ ปกรณ์คอมพิว เตอร์ท า ง านที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

1 5 1.99 1.43 

  
 จากตารางที่ 38 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในส่วนของการใช้บรกิาร 
Internet เรื่องใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อความบนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส์ ,ดูหนัง)ที่ห้องพกัเป็น
ประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.63 รองลงมาเลอืกใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรท์ างานทีห่อ้งพกั
เป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.99 
 
ตารางที ่39 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของหอ้งน ้า 

พฤติกรรมในส่วนของการใช้ห้องน ้า ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอน 3 5 4.76 0.44 
ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีารแบ่งส่วน
เปียก-แหง้ชดัเจน 

1 6 3.99 1.23 

ชอบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า 1 5 1.84 0.86 
 

 จากตารางที่ 39 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมในส่วนของห้องน ้า เรื่องใช้
อยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอนมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 รองลงมาชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามี
การแบ่งส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 และชอบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 1.84 
 
 
 
 



77 
 

 

ตารางที ่40 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง 

พฤติกรรมในส่วนของระเบียง ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็นประจ า 1 5 3.23 1.75 
ชอบปลกูตน้ไมท้ีบ่รเิวณระเบยีงหอ้งพกั 1 5 2.05 1.14 
 

 จากตารางที ่40 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง เรื่องตาก
ผ้าที่ระเบียงเป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 รองลงมาชอบปลูกต้นไม้ที่บรเิวณ
ระเบยีงหอ้งพกั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.05  
 
ตารางที ่41 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของลาดจอดรถส่วนตวั 
พฤติกรรมในส่วนของลาดจอดรถ
ส่วนตวั 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขบัรถยนต์ส่วนตัวหรอืมอเตอร์ไซด์ไป
ท างานทุกวนั 

1 5 4.09 1.06 

 

 จากตารางที ่41 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของลาดจอดรถส่วนตวั 
เรือ่งขบัรถยนตส์่วนตวัหรอืมอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 
 
ตารางที ่42 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารแมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกั 
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บริการ
แม่บ้านท าความสะอาดห้องพกั 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ท าความสะอาดหอ้งพกัเอง 1 5 4.14 0.98 
ท าความสะอาดห้องพักอย่ าง น้อย
สปัดาหล์ะครัง้ 

1 5 3.48 1.02 

มักจะให้พนักงานมาท าความสะอาด
หอ้งพกัให ้

1 5 1.69 1.05 

 

 จากตารางที่ 42 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในส่วนของการใช้บรกิาร
แมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกั เรือ่งท าความสะอาดหอ้งพกัเองมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 
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รองลงมาเลอืกท าความสะอาดหอ้งพกัอยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 และมกัจะ
ใหพ้นกังานมาท าความสะอาดหอ้งพกัให ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.69 
 
ตารางที ่43 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่างซ่อมบ ารงุ 
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บริการ
ช่างซ่อมบ ารงุ 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

หากมีอุปกรณ์ /เครื่องใช้ในห้องพัก
เสยีหาย จะเรยีกพนกังานมาซ่อมให ้

1 5 3.47 1.34 

หากมีอุปกรณ์ /เครื่องใช้ในห้องพัก
เสยีหาย สามารถซ่อมเองได ้

1 5 2.17 1.09 

 

 จากตารางที ่43 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่าง
ซ่อมบ ารงุ เรื่องหากมอุีปกรณ์/เครื่องใชใ้นหอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีกพนักงานมาซ่อมให้มากทีสุ่ด 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 รองลงมาเลอืกหากมอุีปกรณ์/เครื่องใชใ้นหอ้งพกัเสยีหาย สามารถซ่อม
เองได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.17 
 
ตารางที ่44 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั/อบ/รดี 
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บริการ
ซกั/อบ/รีด 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ซกัผ้าโดยใช้บรกิารเครื่องซกัผ้าแบบ
หยอดเหรยีญเองเป็นประจ า 

2 5 4.37 0.78 

รดีผา้เองเป็นประจ า 1 5 3.77 1.21 

น าเสื้อผ้าไปจ้างร้านบรกิารซกั/อบ/รดี 
เป็นประจ า 

1 5 3.36 1.60 

ซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า 1 5 2.79 1.23 
 

 จากตารางที ่44 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั/
อบ/รดี เรื่องน าเสื้อผ้าไปจา้งรา้นบรกิารซกั/อบ/รดี เป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36
รองลงมาเลอืกซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.79 
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ตารางที ่45 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญ 
พฤติกรรมในส่วนของการใช้
บริการตู้น ้าแบบหยอดเหรียญ 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เติมน ้ าดื่มโดยใช้บริการตู้น ้ าแบบ
หยอดเหรยีญเองเป็นประจ า 

1 5 3.30 1.31 

 

 จากตารางที ่45 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารตู้น ้า
แบบหยอดเหรยีญ เรื่องเตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิารตู้น ้าแบบหยอดเหรยีญเองเป็นประจ ามากที่สุด 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 
 
ตารางที ่46 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล 
พฤติกรรมในส่วนของการเลือกท่ีตัง้
ท าเล 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่เลือกพัก
จะตอ้งใกลก้บัสถานทีท่ างาน 

2 5 4.31 0.71 

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่เลือกพัก
จะต้องใกล้กบัถนนใหญ่ มรีถประจ าทาง
วิง่ผ่าน 

1 5 3.86 1.02 

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่เลือกพัก
จะต้องใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
หา้งสรรพสนิคา้ 

1 5 3.71 1.17 

ท าเลห้องพกัในอพาร์ทเมนท์ที่เลอืกพกั
จะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูห่วัมมุ 

1 5 3.12 1.03 

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่เลือกพัก
จะตอ้งตดิกบัโรงพยาบาล 

1 5 2.69 1.28 

ท าเลห้องพกัในอพาร์ทเมนท์ที่เลอืกพกั
จะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูใ่กลบ้นัได 

1 5 2.44 1.10 
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ตารางที ่46 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชห้อ้ง
เช่า ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล (ต่อ) 
พฤติกรรมในส่วนของการเลือกท่ีตัง้
ท าเล 

ค่าต า่สดุ ค่าสงูสด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่เลือกพัก
จะตอ้งตดิกบัวนิรถมอเตอรไ์ซด ์

1 5 2.41 1.01 

ท าเลห้องพกัในอพาร์ทเมนท์ที่เลอืกพกั
จะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

1 5 2.32 1.11 

 

 จากตารางที่ 46 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมพฤติกรรมในส่วนของการ
เลอืกทีต่ ัง้ท าเล เรือ่งทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัสถานทีท่ างานมากทีสุ่ด 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 รองลงมาเลอืกทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะต้องใกลก้บัถนน
ใหญ่ มรีถประจ าทางวิง่ผ่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะต้อง
ใกล้กบัซุปเปอร์มาร์เก็ตหรอืห้างสรรพสนิค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 ท าเลห้องพกัในอพาร์
ทเมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยู่หวัมุม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนท์
ทีเ่ลอืกพกัจะตอ้งตดิกบัโรงพยาบาล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.69 ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยู่ใกลบ้นัได มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.44 ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกั
จะต้องตดิกบัวนิรถมอเตอรไ์ซด์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.41 ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกั
จะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.32 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานท่ีเช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์
รายเดือนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่  

โดยใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม
คนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กระบี ่ดว้ยวธิ ีCluster Analysis 
ขัน้ตอนแรก คอื หาจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม ดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method) ไดผ้ล
ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่47 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ Cluster ก่อนการยบุรวม  
(Coefficient) 

% ความแตกต่างก่อนการยุบรวม
ในล าดบัถดัไปเทยีบกบัในล าดบั

ปจัจบุนั 
7 229.502 3% 
6 310.123 4% 
5 312.260 3% 
4 493.600 5% 
3 1504.572 15% 
2 1910.694 17% 
1     

 
จากตารางที่ 47 การค านวณความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และการยุบรวมกลุ่มย่อยที่มี

ขอ้มลูหลายรายการจดัเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยใชด้า้นระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ ซึ่ง
พบว่าเปอรเ์ซน็ต์การเปลีย่นแปลงในอนัดบัแรกเท่ากบั 17% และอนัดบัถดัมาเท่ากบั 15% จาก
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างจะพจิารณาจ านวนกลุ่มในขัน้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเมื่อน า
เปอรเ์ซน็ต์การเปลีย่นแปลง Coefficient ไปท าเป็นกราฟเสน้ (ภาพที ่4.1) เพื่อพจิารณาจ านวน
กลุ่มและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง Coefficient โดยพิจารณาเลือกจากจ านวนกลุ่มที่มี
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง Coefficient มากที่สุด ที่อยู่ถดัจากจ านวนกลุ่มเท่ากับ 2 ก็คือ
จ านวนกลุ่มเท่ากบั 3 จงึตดัสนิใจแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากมคีวามแตกต่างใน
แต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสม และสะดวกในการบรหิารจดัการ  
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ภาพที ่4 กราฟแสดงจ านวนกลุ่มทีเ่หมาะสม 
 

ภาพที ่5 Dendrogram ซึง่แสดงการยุบรวมส่วนของขอ้มลูทุกรายการใหม้กีลุ่มเป็นของ
ตวัเอง และยุบ 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกนัน้อยที่สุดให้เหลอืเพยีงกลุ่มเดยีว จะเริม่เปลี่ยน
จากที่เป็น 3 รายการอยู่ภายใน และท าซ ้ากนัเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไว้ในกลุ่มใหญ่กลุ่ม
เดยีว พบว่ามคี่า Agglomeration Schedule อยูร่ะหว่าง 0-25 ดงัทีแ่สดงใน (ภาพที ่4.2) 
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ภาพที ่5 Dendrogram 
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ขัน้ตอนท่ีสอง คอื จ าแนกสิง่ต่างๆให้ลงในจ านวนกลุ่มที่ต้องการ ด้วยวธิ ีK-means ได้ผล
ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่48 จ านวนแบบสอบถามในแต่ละ Cluster 

กลุ่ม จ านวน เปอรเ์ซน็ต์ 
1 44.00 22% 
2 91.00 45.5% 
3 65.00 32.5% 

รวม 200.00 100.0% 
Missing 0.00  

 
จากตารางที ่48 แสดงจ านวนแบบสอบถามในแต่ละ Cluster พบว่า กลุ่มที ่1 มจี านวน

สมาชกิทัง้หมด 44 คน คดิเป็น 22% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ส่วนกลุ่มที ่2 มจี านวน
สมาชกิทัง้หมดที่ 91 คน คดิเป็น 45.5% จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด และกลุ่มที่ 3 มี
จ านวนสมาชกิทัง้หมด 65 คน คดิเป็น 32.5% จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  
 
ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ 
ดา้นความบนัเทงิ(Entertainment) 
ดรูายการโทรทศัน์ทีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า 
  
  

1 44 3.55 .848 .128 

2 91 3.47 .923 .097 
3 65 3.54 .533 .066 

รวม 200 3.51 .796 .056 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ (ต่อ) 

ดา้นความบนัเทงิ(Entertainment) 
ออกไปดหูนงัทีโ่รงหนงัเสมอ 
 
 
 

1 44 2.82 1.206 .182 
2 91 2.54 1.167 .122 
3 65 2.94 .682 .085 

รวม 200 2.73 1.055 .075 

ซือ้แผ่นหนงัมาดทูีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า  

1 44 3.14 1.374 .207 
2 91 2.46 1.361 .143 

  3 65 1.71 .522 .065 

  รวม 200 2.37 1.269 .090 
ดา้นการใชเ้วลาว่าง(Vacation) 
ชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าใน
วนัหยดุ  

1 44 1.32 .959 .145 
2 91 3.60 1.154 .121 

  3 65 2.28 .718 .089 

  รวม 200 2.67 1.349 .095 
ชอบออกไปทานอาหารนอกบา้น
เป็นประจ าในวนัหยดุ  

1 44 4.45 .901 .136 
2 91 3.82 1.091 .114 

  3 65 2.88 .673 .084 

  รวม 200 3.66 1.101 .078 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ (ต่อ) 

ดา้นการใชเ้วลาว่าง(Vacation) 
ออกก าลงักายเป็นประจ าใน
วนัหยดุ  
  

1 44 3.09 1.326 .200 
2 91 2.27 1.023 .107 
3 65 1.77 .656 .081 

  รวม 200 2.29 1.105 .078 
ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

1 
44 1.45 .820 .124 

  2 91 1.69 .531 .056 

  3 65 1.11 .312 .039 

  รวม 200 1.45 .608 .043 
ดา้นการท างาน(Work) 
กลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 
  

1 44 2.55 1.620 .244 
2 91 3.35 1.433 .150 

  3 65 2.92 .853 .106 

  รวม 200 3.04 1.354 .096 
ดา้นการเลอืกซือ้ (Shopping) 
ชอบซือ้ของใชท้ีร่า้นสะดวกซือ้
เป็นประจ า  

1 44 2.11 1.401 .211 
2 91 3.97 1.224 .128 

  3 65 3.66 .594 .074 

  รวม 200 3.46 1.322 .093 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ (ต่อ) 

ดา้นการเลอืกซือ้ (Shopping) 
ชอบซือ้ของใชท้ีs่upermarket 
หรอืหา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า  

1 44 1.86 1.340 .202 
2 91 4.30 1.100 .115 

  3 65 3.49 .504 .062 

  รวม 200 3.50 1.378 .097 
ซือ้อาหารมาแช่เยน็เกบ็ไวท้าน
เป็นประจ า  

1 44 1.80 1.193 .180 
2 91 4.04 1.228 .129 

  3 65 2.43 .684 .085 

  รวม 200 3.03 1.437 .102 
ดา้นงานอดเิรก (Hobbies) 
ท าอาหารทานเองเป็นประจ า 
  

1 44 1.32 .601 .091 
2 91 3.24 1.501 .157 

  3 65 2.17 .741 .092 

  รวม 200 2.47 1.367 .097 
ใชบ้รกิารส่งของทีไ่ปรษณีย์
เป็นประจ า  

1 44 1.09 .291 .044 
2 91 1.65 1.168 .122 

  3 65 1.32 .562 .070 
  รวม 200 1.42 .887 .063 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ (ต่อ) 

ดา้นการสงัสรรค์ (Party) 
ชอบออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บั
เพื่อนเป็นประจ าในวนัหยุด  

1 44 4.57 .625 .094 
2 91 2.80 1.185 .124 

  3 65 2.48 .937 .116 
  รวม 200 3.09 1.283 .091 
สงัสรรคก์บัเพื่อนทีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า  

1 44 2.75 1.512 .228 
2 91 2.81 1.282 .134 

  3 65 1.55 .638 .079 
  รวม 200 2.39 1.306 .092 

พฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน  
เปิดแอรเ์วลานอนเป็นประจ า 1 44 3.32 1.029 .155 
  2 91 3.60 .987 .104 
  3 65 2.78 .838 .104 
  รวม 200 3.28 1.012 .072 
เปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า 1 44 2.68 1.029 .155 
  2 91 2.45 .934 .098 
  3 65 3.28 .781 .097 
  รวม 200 2.77 .976 .069 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน (ต่อ) 
มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอืเพื่อน 
แวะมานอนคา้งทีห่อ้งดว้ย  

1 44 1.80 .930 .140 
2 91 2.33 1.136 .119 

  3 65 2.06 .682 .085 
  รวม 200 2.13 .982 .069 
ปกตจิะตอ้งแต่งหน้าทีบ่า้นให้
เสรจ็ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็น
ประจ า 

1 44 1.30 1.025 .154 
2 91 4.29 1.293 .136 
3 65 2.11 .831 .103 

 รวม 200 2.92 1.691 .120 
ปกตจิะไปแต่งหน้าทีท่ างานทุก
เชา้เป็นประจ า  

1 44 1.02 .151 .023 
2 91 2.09 1.427 .150 

  3 65 1.57 .749 .093 
  รวม 200 1.69 1.132 .080 
มกัจะตอ้งน างานกลบัมาท าที่
หอ้งพกัเป็นประจ า  

1 44 2.32 1.491 .225 
2 91 1.87 1.087 .114 

  3 65 1.72 1.083 .134 
  รวม 200 1.92 1.200 .085 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษาความปลอดภยั 
ท างานกะดกึเป็นประจ า 1 44 1.43 1.043 .157 
  2 91 1.58 1.202 .126 
  3 65 2.60 .932 .116 
  รวม 200 1.88 1.193 .084 
ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรท์ างานที่
หอ้งพกัเป็นประจ า  

1 44 2.36 1.686 .254 
2 91 1.90 1.469 .154 

  3 65 1.85 1.079 .134 
  รวม 200 1.99 1.416 .100 
ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อความ
บนัเทงิ (เช่น เล่นเกมส ์,ดหูนงั)ที่
หอ้งพกัเป็นประจ า  

1 44 2.18 1.646 .248 
2 91 2.38 1.590 .167 
3 65 3.28 .573 .071 

  รวม 200 2.63 1.429 .101 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชห้อ้งน ้า 
ชอบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า 1 44 1.41 .726 .109 
  2 91 1.45 .500 .052 
  3 65 2.68 .731 .091 
  รวม 200 1.84 .859 .061 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชห้อ้งน ้า (ต่อ) 
อยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอน 1 44 4.91 .291 .044 
  2 91 4.96 .206 .022 
  3 65 4.37 .517 .064 
  รวม 200 4.76 .443 .031 
ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีารแบ่ง
ส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน  

1 44 4.41 1.352 .204 
2 91 4.11 1.329 .139 

  3 65 3.54 .792 .098 
  รวม 200 3.99 1.228 .087 

พฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง 
ชอบปลกูตน้ไมท้ีบ่รเิวณระเบยีง
หอ้งพกั  

1 44 1.70 1.173 .177 
2 91 2.19 1.374 .144 

  3 65 2.08 .568 .070 
  รวม 200 2.05 1.136 .080 
ตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็นประจ า 1 44 2.00 1.540 .232 
  2 91 3.15 1.813 .190 
  3 65 4.17 1.153 .143 
  รวม 200 3.23 1.747 .124 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของลานจอดรถส่วนตวั 
ขบัรถยนตส์่วนตวัหรอืมอเตอร์
ไซดไ์ปท างานทุกวนั  

1 44 4.45 .975 .147 
2 91 4.14 1.060 .111 

  3 65 3.77 1.027 .127 
  รวม 200 4.09 1.057 .075 

 
ท าความสะอาดหอ้งพกัเอง 1 44 3.84 1.430 .216 
  2 91 4.38 .879 .092 
  3 65 3.98 .599 .074 
  รวม 200 4.14 .981 .069 
มกัจะใหพ้นกังานมาท าความ
สะอาดหอ้งพกัให ้ 

1 44 2.00 1.447 .218 
2 91 1.85 1.032 .108 

  3 65 1.25 .434 .054 
  รวม 200 1.69 1.045 .074 
ท าความสะอาดหอ้งพกัอย่าง
น้อยสปัดาหล์ะครัง้  

1 44 3.55 1.190 .179 
2 91 3.25 1.160 .122 

  3 65 3.74 .509 .063 
  รวม 200 3.48 1.022 .072 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่างซ่อมบ ารงุ 
หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้น
หอ้งพกัเสยีหาย สามารถซ่อม
เองได ้  

1 44 2.98 1.438 .217 
2 91 1.60 .612 .064 
3 65 2.42 .900 .112 

  รวม 200 2.17 1.090 .077 
หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้น
หอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีก
พนกังานมาซ่อมให ้

1 44 3.30 1.357 .205 
2 91 4.44 .670 .070 
3 65 2.23 .880 .109 

  รวม 200 3.47 1.337 .095 

 
ซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า 1 44 1.80 .408 .062 
  2 91 2.24 .874 .092 
  3 65 4.23 .553 .069 
  รวม 200 2.79 1.230 .087 
รดีผา้เองเป็นประจ า 1 44 2.64 1.313 .198 
  2 91 3.85 1.135 .119 
  3 65 4.42 .497 .062 
  รวม 200 3.77 1.207 .085 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั อบ รดี (ต่อ) 
น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิารซกั/
อบ/รดี เป็นประจ า  

1 44 4.59 .816 .123 
2 91 3.95 1.393 .146 

  3 65 1.71 .678 .084 
  รวม 200 3.36 1.598 .113 
ซกัผา้โดยใชบ้รกิารเครือ่งซกัผา้
แบบหยอดเหรยีญเองเป็น
ประจ า  

1 44 4.45 .627 .095 
2 91 4.30 .972 .102 

  3 65 4.42 .527 .065 
  รวม 200 4.37 .779 .055 

พฤตกิรรมการในส่วนของการใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญ 
เตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิารตูน้ ้า
แบบหยอดเหรยีญเองเป็น
ประจ า  

1 44 2.64 1.222 .184 
2 91 2.82 1.216 .128 

  3 65 4.42 .610 .076 
  รวม 200 3.30 1.311 .093 

พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล 
ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งตดิกบัถนนใหญ่ 
มรีถประจ าทางวิง่ผ่าน  

1 44 3.84 1.180 .178 
2 91 4.45 .687 .072 
3 65 3.05 .672 .083 

  รวม 200 3.86 1.018 .072 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล (ต่อ) 
ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บั
โรงพยาบาล   

1 44 2.52 1.045 .158 
2 91 3.56 1.098 .115 
3 65 1.58 .556 .069 

  รวม 200 2.69 1.278 .090 
ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บั
ซุปเปอรม์ารเ์กต็หรอื
หา้งสรรพสนิคา้ 

1 44 3.18 1.369 .206 

2 91 4.51 .861 .090 
3 65 2.94 .496 .062 

รวม 200 3.71 1.168 .083 
ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัวนิร
ถมอเตอรไ์ซด ์ 

1 44 2.41 .923 .139 
2 91 2.89 1.016 .107 

  3 65 1.72 .600 .074 
  รวม 200 2.41 1.013 .072 
ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัสถานที่
ท างาน  

1 44 4.45 .848 .128 
2 91 4.56 .670 .070 

  3 65 3.85 .364 .045 
  รวม 200 4.31 .710 .050 
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ตารางที ่49 แสดงจ านวน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลีย่
ของแต่ละขอ้ค าถาม จ าแนกตามกลุ่มของตวัอยา่ง (Cluster) (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
กลุ่ม 

(Cluster) 
จ านวน ค่าเฉลีย่ 

ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลีย่ 

พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล (ต่อ) 
ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยู่
หวัมมุ   

1 44 2.68 .959 .145 
2 91 3.43 1.097 .115 
3 65 2.97 .829 .103 

  รวม 200 3.12 1.028 .073 
ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยู่
ใกลบ้นัได   

1 44 2.39 .970 .146 
2 91 2.98 1.095 .115 
3 65 1.71 .678 .084 

  รวม 200 2.44 1.096 .078 
ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยู่
ชัน้บนสุด   

1 44 2.45 1.210 .182 
2 91 2.57 1.222 .128 
3 65 1.86 .659 .082 

  รวม 200 2.32 1.110 .078 
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ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของคนวยัท างานท่ี
เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดือน (Segment) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่ โดยใช้
รปูแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า  
 
ตารางที่ 50 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVAของแ ต่ล ะส่ วนตลาดแยกตาม รูปแบบการด า เนิ นชีวิต  ด้ านความบัน เทิง 
(Entertainment) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ซื้อแผ่นหนังมาดู
ที่ ห้ อ ง พั ก เ ป็ น
ประจ า 

Between Groups 34.235 2 17.117 20.466 .000 

Within Groups 164.765 197 .836 
  

Total 199.000 199 
   

 

จากตารางที ่50 พบว่าค่า Sig. ทัง้ ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความบนัเทิง (Entertainment) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่ม มี
ความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ซือ้แผ่นหนงัมาดทูีห่อ้งพกัเป็นประจ า  
 
ตารางที่ 51 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVAของแต่ละส่วนตลาด แยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการใชเ้วลาว่าง (Vacation) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ชอบซื้ อ เ สื้ อ ผ้ า เ ป็ น
ประจ าในวนัหยดุ 

Between Groups 93.342 2 46.671 87.018 .000 
Within Groups 105.658 197 .536 

  
Total 199.000 199 

   
ชอบออกไปทานอาหาร
นอกบ้านเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

Between Groups 57.823 2 28.912 40.344 .000 

Within Groups 141.177 197 .717 
  

Total 199.000 199 
   

ออ กก า ลั ง ก า ย เ ป็ น
ประจ าในวนัหยดุ 

Between Groups 37.539 2 18.770 22.901 .000 
Within Groups 161.461 197 .820 

  
Total 199.000 199 
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ตารางที่ 51 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVAของแต่ละส่วนตลาด แยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ด้านการใช้เวลาว่าง (Vacation) 
(ต่อ) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ชอบว่ายน ้าเป็นประจ า
ในวนัหยดุ 

Between Groups 35.089 2 17.545 21.087 .000 

Within Groups 163.911 197 .832 
  

Total 199.000 199 
   

 
จากตารางที ่51 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 4 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า

รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านการใช้เวลาว่าง (Vacation) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวาม
แตกต่างกนั ได้แก่ ชอบซื้อเสื้อผ้าเป็นประจ าในวนัหยุด ชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านเป็น
ประจ าในวนัหยดุ ออกก าลงักายเป็นประจ าในวนัหยดุ ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าในวนัหยดุ   
 
ตารางที่ 52 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการท างาน (Work) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

กลบัที่พกัดกึๆเป็น
ประจ า 

Between Groups 11.175 2 5.588 5.860 .003 
Within Groups 187.825 197 .953     

Total 199.000 199       
 

จากตารางที ่52 พบว่าค่า Sig. ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า
รปูแบบการด าเนินชวีติ ด้านการท างาน (Work) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ กลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 
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ตารางที่ 53 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการเลอืกซือ้ (Shopping) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ชอบซื้อของใช้ที่ร้าน
สะดวกซือ้เป็นประจ า 

Between Groups 60.552 2 30.276 43.081 .000 

Within Groups 138.448 197 .703 
  

Total 199.000 199 
   

ช อ บ ซื้ อ ข อ ง ใ ช้ ที่
supermarket หรือ
ห้างสรรพสินค้าเป็น
ประจ า 

Between Groups 92.437 2 46.218 85.442 .000 

Within Groups 106.563 197 .541 
  

Total 199.000 199 
   

ซื้ออาหารมาแช่เย็น
เกบ็ไวท้านเป็นประจ า 

Between Groups 89.094 2 44.547 79.849 .000 

Within Groups 109.906 197 .558 
  

Total 199.000 199 
   

 
จากตารางที่ 53 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 3 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า

รปูแบบการด าเนินชวีติ ด้านการท างาน (Work) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่าง
กนั ได้แก่ ชอบซื้อของใช้ที่ร้านสะดวกซื้อเป็นประจ า ชอบซื้อของใช้ที่supermarket หรอื
หา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า ซือ้อาหารมาแช่เยน็เกบ็ไวท้านเป็นประจ า 
 
ตารางที่ 54 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นงานอดเิรก (Hobbies) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ท าอาหารทานเองเป็น
ประจ า 

Between Groups 63.398 2 31.699 46.051 .000 

Within Groups 135.602 197 .688 
  

Total 199.000 199 
   

ใช้บ ริก า รส่ ง ขอ งที่
ไปรษณยีเ์ป็นประจ า 

Between Groups 12.851 2 6.426 6.800 .001 

Within Groups 186.149 197 .945     
Total 199.000 199       
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จากตารางที ่54 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 2 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านงานอดิเรก (Hobbies) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมีความ
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ท าอาหารทานเองเป็นประจ า ใชบ้รกิารส่งของทีไ่ปรษณยีเ์ป็นประจ า 
 

ตารางที่ 55 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค ์(Party) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ช อ บ อ อ ก ไ ป เ ลี้ ย ง
สงัสรรค์กับเพื่อนเป็น
ประจ าในวนัหยดุ 

Between Groups 77.828 2 38.914 63.265 .000 

Within Groups 121.172 197 .615     

Total 199.000 199       
สังสรรค์กับ เพื่ อนที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

Between Groups 39.524 2 19.762 24.412 .000 

Within Groups 159.476 197 .810     

Total 199.000 199       
 
จากตารางที ่55 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 2 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า

รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค์ (Party) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่าง
กนั ได้แก่ ชอบออกไปเลี้ยงสงัสรรค์กบัเพื่อนเป็นประจ าในวนัหยุด สงัสรรค์กบัเพื่อนที่หอ้งพกั
เป็นประจ า 
 

ตารางที่ 56 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใช้ห้องเช่า พฤตกิรรมในส่วนของ
หอ้งนอน 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เปิดแอร์เวลานอน
เป็นประจ า 

Between Groups 24.975 2 12.487 14.136 .000 

Within Groups 174.025 197 .883 
  

Total 199.000 199 
   

เปิดพดัลมเวลานอน
เป็นประจ า 

Between Groups 27.663 2 13.832 15.903 .000 

Within Groups 171.337 197 .870 
  

Total 199.000 199 
   



101 
 

 

ตารางที่ 56 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใช้ห้องเช่า พฤตกิรรมในส่วนของ
หอ้งนอน (ต่อ) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิ
หรือเพื่อน แวะมา
นอนคา้งทีห่อ้งดว้ย 

Between Groups 9.181 2 4.590 4.764 .010 

Within Groups 189.819 197 .964 
  

Total 199.000 199 
   

ปกติ จ ะ ต้ อ ง แ ต่ ง
หน้าที่บ้านให้เสร็จ
ก่ อ นที่ จ ะ อ อก ไ ป
ท างานเป็นประจ า 

Between Groups 115.030 2 57.515 134.935 .000 

Within Groups 83.970 197 .426 
  

Total 199.000 199 
   

ป ก ติ จ ะ ไ ป แ ต่ ง
หน้าทีท่ างานทุกเชา้
เป็นประจ า 

Between Groups 27.252 2 13.626 15.630 .000 
Within Groups 171.748 197 .872 

  
Total 199.000 199 

   
มักจะต้องน างาน
กลบัมาท าที่หอ้งพกั
เป็นประจ า 

Between Groups 6.761 2 3.381 3.464 .033 

Within Groups 192.239 197 .976 
  

Total 199.000 199 
   

 
จากตารางที ่56 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 6 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอนในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เปิดแอร์
เวลานอนเป็นประจ า เปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอืเพื่อน แวะมานอน
คา้งทีห่อ้งดว้ย ปกตจิะต้องแต่งหน้าทีบ่า้นใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็นประจ า ปกตจิะไป
แต่งหน้าทีท่ างานทุกเชา้เป็นประจ า มกัจะตอ้งน างานกลบัมาท าทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 
 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

ตารางที่ 57 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของระบบ
รกัษาความปลอดภยั  

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ท า ง า น ก ะ ดึ ก เ ป็ น
ประจ า 

Between Groups 35.561 2 17.780 21.431 .000 

Within Groups 163.439 197 .830 
  

Total 199.000 199 
   

 
จากตารางที ่57 พบว่าค่า Sig. ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษาความปลอดภยั ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ ท างานกะดกึเป็นประจ า 

 
ตารางที่ 58 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิารอนิเตอรเ์น็ต  

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ท่ า น ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ
ความบนัเทงิ (เช่นเล่น
เกมส์ ,ดูหนัง)ที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

Between Groups 20.320 2 10.160 11.202 .000 
Within Groups 178.680 197 .907     

Total 199.000 199       

 
จากตารางที ่58 พบว่าค่า Sig. ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ท่านใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อความบนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส ์,ดหูนงั)ทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 
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ตารางที่ 59 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
หอ้งน ้า  

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ชอบอาบน ้ า อุ่นเ ป็น
ประจ า 

Between Groups 91.453 2 45.727 83.760 .000 

Within Groups 107.547 197 .546     
Total 199.000 199       

อยากให้มีห้องน ้ าใน
หอ้งนอน 

Between Groups 73.466 2 36.733 57.645 .000 

Within Groups 125.534 197 .637     

Total 199.000 199       
ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้า
มกีารแบ่งส่วนเปียก-
แหง้ชดัเจน 

Between Groups 14.786 2 7.393 7.906 .000 

Within Groups 184.214 197 .935     

Total 199.000 199       
 

จากตารางที ่59 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 3 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 
พฤติกรรมในส่วนของการใช้ห้องน ้า ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั ได้แก่ 

ชอบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า อยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอน ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีารแบ่งส่วน
เปียก-แหง้ชดัเจน 

 
ตารางที่ 60 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใช้ห้องเช่า พฤตกิรรมในส่วนของ
ระเบยีง 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ตากผ้าที่ระเบียงเป็น
ประจ า 

Between Groups 40.767 2 20.383 25.377 .000 

Within Groups 158.233 197 .803     
Total 199.000 199       
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จากตารางที ่60 พบว่าค่า Sig. ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 
พฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ตากผา้ที่
ระเบยีงเป็นประจ า 

 
ตารางที่ 61 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของลาน
จอดรถส่วนตวั  

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ขบัรถยนตส์่วนตวัหรอื
มอเตอรไ์ซดไ์ปท างาน
ทุกวนั 

Between Groups 11.445 2 5.722 6.011 .003 

Within Groups 187.555 197 .952     

Total 199.000 199       
 

จากตารางที่ 61 พบว่าค่า Sig. ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 
พฤติกรรมในส่วนของลานจอดรถส่วนตัว ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ ขบัรถยนตส์่วนตวัหรอืมอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนั 

 
ตารางที่ 62 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิารแมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกั  

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
หอ้งพกัเอง 

Between Groups 11.383 2 5.691 5.976 .003 

Within Groups 187.617 197 .952     

Total 199.000 199       
มักจะให้พนักงานมา
ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
หอ้งพกัให ้

Between Groups 17.638 2 8.819 9.580 .000 
Within Groups 181.362 197 .921     

Total 199.000 199       
ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ห้ อ งพัก อ ย่ า ง น้ อ ย
สปัดาหล์ะครัง้ 

Between Groups 8.831 2 4.416 4.574 .011 

Within Groups 190.169 197 .965     
Total 199.000 199       
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จากตารางที ่62 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 3 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 
พฤติกรรมในส่วนของบรกิารแม่บ้านท าความสะอาดห้องพกั ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมี
ความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ท าความสะอาดหอ้งพกัเอง มกัจะใหพ้นกังานมาท าความสะอาดหอ้งพกั
ให ้ท าความสะอาดหอ้งพกัอยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

 
ตารางที่ 63 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิารช่างซ่อมบ ารงุ  

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ห า ก มี อุ ป ก ร ณ์ /
เครื่องใช้ในห้องพัก
เสยีหาย สามารถซ่อม
เองได ้

Between Groups 51.978 2 25.989 34.824 .000 

Within Groups 147.022 197 .746     

Total 199.000 199       

ห า ก มี อุ ป ก ร ณ์ /
เครื่องใช้ในห้องพัก
เ สี ย ห า ย  จ ะ เ รี ย ก
พนกังานมาซ่อมให ้

Between Groups 104.419 2 52.209 108.745 .000 

Within Groups 94.581 197 .480     

Total 199.000 199       

 
จากตารางที ่63 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 2 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤติกรรมในส่วนของการใช้ใช้บริการช่างซ่อมบ ารุง ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวาม
แตกต่างกนั ได้แก่ หากมอุีปกรณ์/เครื่องใช้ในห้องพกัเสยีหาย สามารถซ่อมเองได้ หากมี
อุปกรณ์/เครือ่งใชใ้นหอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีกพนกังานมาซ่อมให ้

 
ตารางที่ 64 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิาร ซกั/อบ/รดี 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ซกัผ้าด้วยมอืเองเป็น
ประจ า 

Between Groups 135.980 2 67.990 212.536 .000 
Within Groups 63.020 197 .320     

Total 199.000 199       



106 
 

 

ตารางที่ 64 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิาร ซกั/อบ/รดี (ต่อ) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รดีผา้เองเป็นประจ า Between Groups 57.748 2 28.874 40.270 .000 

Within Groups 141.252 197 .717     
Total 199.000 199       

น าเสื้อผ้าไปจ้างร้าน
บรกิารซกั/อบ/รดี เป็น
ประจ า 

Between Groups 107.816 2 53.908 116.467 .000 

Within Groups 91.184 197 .463     

Total 199.000 199       
 
จากตารางที ่64 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 3 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิาร ซกั/อบ/รดี ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า รดีผา้เองเป็นประจ า น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิารซกั/อบ/รดี 
เป็นประจ า 

 
ตารางที่ 65 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรกรรมในส่วนของ
การใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญ 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

เ ติ ม น ้ า ดื่ ม โ ด ย ใ ช้
บรกิารตูน้ ้าแบบหยอด
เหรยีญเองเป็นประจ า 

Between Groups 70.317 2 35.159 53.824 .000 
Within Groups 128.683 197 .653     

Total 199.000 199       
 
จากตารางที ่65 พบว่าค่า Sig. ม ี1 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารตู้น ้าแบบหยอดเหรยีญในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวาม
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญเองเป็นประจ า 
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ตารางที่ 66 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการ
เลอืกทีต่ ัง้ท าเล 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จะต้อง ใกล้กับถนน
ใหญ่ มรีถประจ าทาง
วิง่ผ่าน 

Between Groups 72.235 2 36.117 56.128 .000 

Within Groups 126.765 197 .643     
Total 199.000 199       

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จ ะ ต้ อ ง ใ ก ล้ กั บ
โรงพยาบาล 

Between Groups 91.664 2 45.832 84.117 .000 

Within Groups 107.336 197 .545     

Total 199.000 199       

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จ ะ ต้ อ ง ใ ก ล้ กั บ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
หา้งสรรพสนิคา้ 

Between Groups 79.534 2 39.767 65.576 .000 

Within Groups 119.466 197 .606     

Total 199.000 199       

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จะต้ อ ง ใกล้กับวินร
ถมอเตอรไ์ซด ์

Between Groups 50.328 2 25.164 33.344 .000 
Within Groups 148.672 197 .755     

Total 199.000 199       

ที่ตัง้ท าเลของอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จะต้องใกล้กบัสถานที่
ท างาน 

Between Groups 40.846 2 20.423 25.439 .000 

Within Groups 158.154 197 .803     
Total 199.000 199       
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ตารางที่ 66 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการทดสอบด้วย
ANOVA ของแต่ละส่วนตลาด แยกตามพฤตกิรรมในการใชห้อ้งเช่า พฤตกิรรมในส่วนของการ
เลอืกทีต่ ัง้ท าเล (ต่อ) 

ค าถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ท าเลห้องพกัในอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จะต้องเป็นห้องที่อยู่
หวัมมุ 

Between Groups 17.582 2 8.791 9.546 .000 

Within Groups 181.418 197 .921     

Total 199.000 199       

ท าเลห้องพกัในอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จะต้องเป็นห้องที่อยู่
ใกลบ้นัได 

Between Groups 51.025 2 25.512 33.965 .000 

Within Groups 147.975 197 .751     

Total 199.000 199       

ท าเลห้องพกัในอพาร์
ท เ มนท์ที่ เ ลื อ กพัก
จะต้องเป็นห้องที่อยู่
ชัน้บนสุด 

Between Groups 16.402 2 8.201 8.848 .000 
Within Groups 182.598 197 .927     

Total 199.000 199       

 
จากตารางที ่66 พบว่าค่า Sig. ทัง้ 8 ขอ้ค าถาม น้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า 

พฤติกรรมในส่วนของการเลือกที่ตัง้ท าเล ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัถนนใหญ่ มรีถประจ าทางวิง่ผ่าน ทีต่ัง้
ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะต้องใกลก้บัโรงพยาบาล ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะต้องใกลก้บัซุปเปอรม์ารเ์กต็หรอืหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่เลอืกพกั
จะต้องใกลก้บัวนิรถมอเตอรไ์ซด์ ที่ตัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่เลอืกพกัจะต้องใกล้กบัสถานที่
ท างาน ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะต้องเป็นหอ้งทีอ่ยู่หวัมุม ท าเลหอ้งพกัในอพาร์
ทเมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะต้องเป็นหอ้งทีอ่ยู่ใกลบ้นัได ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะต้อง
เป็นหอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

 
จากนัน้น าขอ้ค าถามทัง้ 43 ค าถาม ทีม่คี่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มาสรา้งกราฟเพื่อดูความ

แตกต่าง ดูค่าเฉลี่ยของการตอบค าถามในแต่ละกลุ่มย่อย ว่ามรีูปแบบการด าเนินชีวิตและ
พฤตกิรรมทีส่ าคญัอยา่งไร  
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ภาพที ่6 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยแยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความ
บนัเทงิ 
 

จากภาพที ่6 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 2  เป็นกลุ่มที่ซื้อแผ่นหนังมาดูทีห่้องพกัเป็นประจ า ส่วนกลุ่มที ่3 
เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัในส่วนของรูปแบบการด าเนินชวีิต ด้านความบนัเทงิหรอืให้
ความส าคญัน้อย 
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ภาพที ่7 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยแยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการใช้
เวลาว่าง 
 

จากภาพที ่7 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่าพบว่ากลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทีช่อบออกไปทานอาหารนอกบา้นเป็นประจ า ออกก าลงั
กายเป็นประจ าในวนัหยุด และชอบว่ายน ้าเป็นประจ าในวนัหยุด ส่วนกลุ่มที ่ 2 เป็นกลุ่มทีช่อบ
ซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าในวนัหยดุ ชอบออกไปทานอาหารนอกบา้นเป็นประจ า และชอบว่ายน ้าเป็น
ประจ าในวนัหยุด และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ใหค้วามส าคญัในส่วนของรปูแบบการด าเนินชวีติ 
ดา้นการใชเ้วลาว่างหรอืใหค้วามส าคญัน้อย 

 



111 
 

 

 
 

ภาพที ่8 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยแยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการ
ท างาน 

 
จากภาพที ่8 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่าพบว่ากลุ่มที ่1 และ 3 เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในส่วนรปูแบบการด าเนินชวีติ 
ดา้นการท างานหรอืใหค้วามส าคญัน้อย ส่วนกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีก่ลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 
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ภาพที ่9 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ด้านการ
เลอืกซือ้ 
 

จากภาพที ่9 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่าพบว่ากลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ใหค้วามส าคญัในส่วนรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
การเลอืกซื้อหรอืให้ความส าคญัน้อย ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญัในรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ด้านการเลือกซื้อมาก และในกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคญัในรูปแบบการ
ด าเนินชวีติ ดา้นการเลอืกซือ้บางเรือ่ง คอื ชอบซือ้ของทีร่า้นสะดวกซือ้เป็นประจ า 
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ภาพที ่10 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นงาน
อดเิรก  
 

จากภาพที ่10 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 3 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ใหค้วามส าคญัในส่วนรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
งานอดเิรกหรอืใหค้วามส าคญัน้อย ส่วนกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นงานอดเิรกมาก 
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ภาพที ่11 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการ
สงัสรรค ์

 
จากภาพที ่11 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่ 1 เป็นกลุ่มที่ใหค้วามส าคญัในรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค์
มาก ส่วนกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญัในรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรค์บางเรื่อง 
คอื สงัสรรค์กบัเพื่อนที่ห้องพกัเป็นประจ า และในกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัในส่วน
รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นการสงัสรรคห์รอืใหค้วามส าคญัน้อย 
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ภาพที ่12 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน 
 

จากภาพที ่12 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 2 เป็นกลุ่มทีช่อบเปิดแอรเ์วลานอนเป็นประจ า ส่วนกลุ่มที ่3 ชอบ
เปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า 
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ภาพที่ 12 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของห้องนอน 
(ต่อ) 

 
จากภาพที ่12 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่2 มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอืเพื่อนแวะมานอนคา้งทีห่อ้งพกัดว้ย ส่วนกลุ่มที ่
1 และ 3 เป็นกลุ่มทีไ่มม่พีีน้่อง ญาต ิหรอืเพื่อนแวะมานอนคา้งทีห่อ้งพกัดว้ย 
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ภาพที่ 12 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของห้องนอน
(ต่อ) 

 
จากภาพที ่12 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่ 2 ปกตจิะต้องแต่งหน้าที่บา้นให้เสรจ็ก่อนที่จะออกไปท างานเป็นประจ า 
และปกตจิะไปแต่งหน้าที่ท างานทุกเช้าเป็นประจ า ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 3 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้แต่ง
หน้าที่บ้านให้เสรจ็ก่อนที่จะออกไปท างานเป็นประจ า และปกติจะไปแต่งหน้าที่ท างานทุกเช้า
เป็นประจ า 
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ภาพที่ 12 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของห้องนอน 
(ต่อ) 

 
จากภาพที ่12 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่ 1 มกัจะต้องน างานกลบัมาท าที่ห้องพกัเป็นประจ า ส่วนกลุ่มที่ 1 และ3 
เป็นกลุ่มทีไ่มไ่ดน้ างานกลบัมาท าทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 
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ภาพที ่13 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษา
ความปลอดภยั  

 
จากภาพที ่13 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 2 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ไดท้ างานกะดกึเป็นประจ า ส่วนกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่ม
ทีท่ างานกะดกึเป็นประจ า 
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ภาพที่ 14 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤติกรรมในส่วนของการใช้
บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

 
จากภาพที ่14 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 2 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ได้ใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อความบนัเทงิ (เช่น
เล่นเกมส ์,ดูหนัง) ที่ห้องพกัเป็นประจ า ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อ
ความบนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส ์,ดหูนงั) ทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 
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ภาพที่ 15 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤติกรรมในส่วนของการใช้
หอ้งน ้า 

 
จากภาพที ่15 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 2 ชอบให้พืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีารแบ่งส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน และ
อยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอน ส่วนกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีช่อบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า 
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ภาพที ่16 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง  
 
จากภาพที ่16 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความส าคญัในส่วนของระเบยีงหรอืให้
ความส าคญัน้อย ในกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีช่อบตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็นประจ า 
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ภาพที ่17 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของลานจอดรถ
ส่วนตวั 

 
จากภาพที ่17 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และ 2 ใหค้วามส าคญัในส่วนของขบัรถยนต์ส่วนตวัหรอืมอเตอรไ์ซดไ์ป
ท างานทุกวนั ส่วนกลุ่มที ่3 ไม่ใหค้วามส าคญัในส่วนของลานจอดรถส่วนตวัหรอืใหค้วามส าคญั
น้อย 
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ภาพที่ 18 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤติกรรมในส่วนของการใช้
บรกิารแมบ่า้นท าความสะอาดหอ้งพกั 

 
จากภาพที ่18 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่ 1 มกัจะให้พนักงานมาท าความสะอาดหอ้งพกัให้ และท าความสะอาด
ห้องพกัอย่างน้อยสปัดาห์ละครัง้ ส่วนกลุ่มที่ 2 ท าความสะอาดห้องพกัเอง และ มกัจะให้
พนักงานมาท าความสะอาดหอ้งพกัให้ และในกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีท่ าความสะอาดหอ้งพกัอย่าง
น้อยสปัดาหล์ะครัง้ 
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ภาพที่ 19 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤติกรรมในส่วนของการใช้
บรกิารช่างซ่อมบ ารงุ 

 
จากภาพที ่19 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 หากมอุีปกรณ์/เครื่องใช้ในหอ้งพกัเสยีหาย สามารถซ่อมเองได้ 
ส่วนกลุ่มที ่2 หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้นหอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีกพนกังานมาซ่อมให ้ 
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ภาพที่ 20 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤติกรรมในส่วนของการใช้
บรกิาร ซกั/อบ/รดี  

 
จากภาพที ่20 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิารซกั/อบ/รดี เป็นประจ า ส่วนกลุ่มที ่2 รดีผา้
เองเป็นประจ า และน าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิารซกั/อบ/รดี เป็นประจ า และในกลุ่มที ่3 ซกัผา้ดว้ย
มอืเองเป็นประจ า 
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ภาพที่ 21 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตาม พฤตกิรรมในส่วนของการใช้
บรกิารตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญ 

 
จากภาพที ่21 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และในกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีไ่มใ่หค้วามส าคญัในส่วนของบรกิารตู้น ้าแบบ
หยอดเหรยีญหรอืใหค้วามส าคญัน้อย ส่วนกลุ่มที ่ 3 เตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิารตู้น ้าแบบหยอด
เหรยีญเองเป็นประจ า 
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ภาพที่ 22 แสดงลกัษณะที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มย่อยแยกตามพฤตกิรรมในส่วนของการเลอืก
ทีต่ ัง้ท าเล 

 
จากภาพที ่22 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น

รปูแบบการด าเนินชวีติของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บในค าตอบ
ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีไ่ม่ใหค้วามส าคญัในส่วนของทีต่ ัง้ท าเลหรอืให้
ความส าคญัน้อย ส่วนกลุ่มที ่2 ใหค้วามส าคญัในส่วนของทีต่ ัง้ท าเลมาก 
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ตารางที่ 67 สรุปข้อค าถามที่ Cluster ที่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการ
ทดสอบดว้ย ANOVA 
ขอ้
ที ่

ค าถาม 
ค่าเฉลีย่
รวม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

รปูแบบการด าเนินชวีติของผูใ้ชห้อ้งเช่า  ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม ดา้นความบนัเทงิ (Entertainment) 

3 ซือ้แผ่นหนงัมาดทูีห่อ้งพกัเป็นประจ า 
2.37 

สงูกว่า 
(3.14) 

สงูกว่า 
(2.46) 

ต ่ากว่า 
(1.71) 

ดา้นการใชเ้วลาว่าง(Vacation) 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

4 ชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าในวนัหยดุ  
2.67 

ต ่ากว่า   
(1.32) 

สงูกว่า 
(3.60) 

ต ่ากว่า 
(2.28) 

5 ชอบออกไปทานอาหารนอกบา้นเป็น
ประจ าในวนัหยุด 3.66 

สงูกว่า 
(4.45) 

สงูกว่า 
(3.82) 

ต ่ากว่า 
(2.88) 

6 ออกก าลงักายเป็นประจ าในวนัหยดุ 
2.29 

สงูกว่า 
(3.09) 

ต ่ากว่า 
(2.27) 

ต ่ากว่า 
(1.77) 

7 ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าในวนัหยดุ 
1.45 

สงูกว่า 
(1.45) 

สงูกว่า 
(1.69) 

ต ่ากว่า 
(1.11) 

ดา้นการท างาน (Work) 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

8 กลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 
3.04 

ต ่ากว่า 
(2.55) 

สงูกว่า 
(3.35) 

ต ่ากว่า 
(2.92) 

ดา้นการเลอืกซือ้ (Shopping) 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

9 ชอบซือ้ของใชท้ีร่า้นสะดวกซือ้เป็น
ประจ า 3.46 

ต ่ากว่า 
(2.11) 

สงูกว่า 
(3.97) 

สงูกว่า 
(3.66) 

10 ชอบซือ้ของใชท้ีs่upermarket หรอื
หา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า 3.50 

ต ่ากว่า 
(1.86) 

สงูกว่า 
(4.30) 

ต ่ากว่า 
(3.49) 

11 ซือ้อาหารมาแช่เยน็เกบ็ไวท้านเป็น
ประจ า 3.03 

ต ่ากว่า 
(1.80) 

สงูกว่า 
(4.04) 

ต ่ากว่า 
(2.43) 
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ตารางที่ 67 สรุปข้อค าถามที่ Cluster ที่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการ
ทดสอบดว้ย ANOVA (ต่อ) 
ขอ้
ที ่

ค าถาม 
ค่าเฉลีย่
รวม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

ดา้นงานอดเิรก (Hobbies) 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

12 ท าอาหารทานเองเป็นประจ า 
2.47 

ต ่ากว่า 
(1.32) 

สงูกว่า 
(3.24) 

ต ่ากว่า 
(2.17) 

13 ใชบ้รกิารส่งของทีไ่ปรษณียเ์ป็น
ประจ า 1.42 

ต ่ากว่า 
(1.09) 

สงูกว่า 
(1.65) 

ต ่ากว่า 
(1.32) 

ดา้นการสงัสรรค ์(Party) 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

14 ชอบออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บัเพื่อน
เป็นประจ าในวนัหยดุ 3.09 

สงูกว่า 
(4.57) 

ต ่ากว่า 
(2.80) 

ต ่ากว่า 
(2.48) 

15 สงัสรรคก์บัเพื่อนทีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า 2.39 

สงูกว่า 
(2.75) 

สงูกว่า 
(2.81) 

ต ่ากว่า 
(1.55) 

พฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

16 เปิดแอรเ์วลานอนเป็นประจ า 
3.28 

สงูกว่า 
(3.32) 

สงูกว่า 
(3.60) 

ต ่ากว่า 
(2.78) 

17 เปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า 
2.77 

ต ่ากว่า 
(2.68) 

ต ่ากว่า 
(2.45) 

สงูกว่า 
(3.28) 

18 มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอืเพื่อน แวะ
มานอนคา้งทีห่อ้งดว้ย 2.13 

ต ่ากว่า 
(1.80) 

สงูกว่า 
(2.33) 

ต ่ากว่า 
(2.06) 

19 ปกตจิะตอ้งแต่งหน้าทีบ่า้นใหเ้สรจ็
ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็นประจ า 2.92 

ต ่ากว่า 
(1.30) 

สงูกว่า 
(4.29) 

ต ่ากว่า 
(2.11) 

20 ปกตจิะไปแต่งหน้าทีท่ างานทุกเชา้
เป็นประจ า 1.69 

ต ่ากว่า 
(1.02) 

สงูกว่า 
(2.09) 

ต ่ากว่า 
(1.57) 

21 มกัจะตอ้งน างานกลบัมาท าทีห่อ้งพกั
เป็นประจ า 1.92 

สงูกว่า 
(2.32) 

ต ่ากว่า 
(1.87) 

ต ่ากว่า 
(1.72) 
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ตารางที่ 67 สรุปข้อค าถามที่ Cluster ที่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการ
ทดสอบดว้ย ANOVA (ต่อ) 

ขอ้ที ่ ค าถาม 
ค่าเฉลีย่
รวม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

พฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษาความ
ปลอดภยั  

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

22 ท างานกะดกึเป็นประจ า 
1.88 

ต ่ากว่า 
(1.43) 

ต ่ากว่า 
(1.58) 

สงูกว่า 
(2.60) 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ต  

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

24 ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อความ
บนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส ์,ดหูนงั)ที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 2.63 

ต ่ากว่า 
 

(2.18) 

ต ่ากว่า 
 

(2.38) 

สงูกว่า 
 

(3.28) 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชห้อ้งน ้า  
 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

25 ชอบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า 
1.84 

ต ่ากว่า 
(1.41) 

ต ่ากว่า 
(1.45) 

สงูกว่า 
(2.68) 

 

26 อยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอน 
4.76 

สงูกว่า 
(4.91) 

สงูกว่า 
(4.96) 

ต ่ากว่า 
(4.37) 

 

27 ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีารแบ่งส่วน
เปียก-แหง้ชดัเจน 3.99 

สงูกว่า 
(4.41) 

สงูกว่า 
(4.11) 

ต ่ากว่า 
(3.54) 

พฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง 
 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

29 ตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็นประจ า 
3.23 

ต ่ากว่า 
(2.00) 

ต ่ากว่า 
(3.15) 

สงูกว่า 
(4.17) 

พฤตกิรรมในส่วนของลานจอดรถส่วนตวั 
 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

30 ขบัรถยนตส์่วนตวัหรอืมอเตอรไ์ซด์
ไปท างานทุกวนั 4.09 

สงูกว่า 
(4.45) 

สงูกว่า 
(4.14) 

ต ่ากว่า 
(3.77) 

 
 



132 
 

 

ตารางที่ 67 สรุปข้อค าถามที่ Cluster ที่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติจากการ
ทดสอบดว้ย ANOVA (ต่อ) 
ขอ้
ที ่

ค าถาม 
ค่าเฉลีย่
รวม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารแม่บา้น
ท าความสะอาดหอ้งพกั 

 ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

31 ท าความสะอาดหอ้งพกัเอง  
4.14 

ต ่ากว่า 
(3.84) 

สงูกว่า 
(4.38) 

ต ่ากว่า 
(3.98) 

32 มกัจะใหพ้นกังานมาท าความสะอาด
หอ้งพกัให ้

 
1.69 

สงูกว่า 
(2.00) 

สงูกว่า 
(1.85) 

ต ่ากว่า 
(1.25) 

33 ท าความสะอาดหอ้งพกัอย่างน้อย
สปัดาหล์ะครัง้ 

 
3.48 

สงูกว่า 
(3.55) 

ต ่ากว่า 
(3.25) 

สงูกว่า 
(3.74) 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่างซ่อม
บ ารงุ  

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

34 หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้นหอ้งพกั
เสยีหาย สามารถซ่อมเองได ้

 
2.17 

สงูกว่า 
(2.98) 

ต ่ากว่า 
(1.60) 

สงูกว่า 
(2.42) 

35 หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้นหอ้งพกั
เสยีหาย จะเรยีกพนกังานมาซ่อมให้ 

 
3.47 

ต ่ากว่า 
(3.30) 

สงูกว่า 
(4.44) 

ต ่ากว่า 
(2.23) 

พฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั อบ 
รดี 

 ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

36 ซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า  
2.79 

ต ่ากว่า 
(1.80) 

ต ่ากว่า 
(2.24) 

สงูกว่า 
(4.23) 

37 รดีผา้เองเป็นประจ า  
3.77 

ต ่ากว่า 
(2.64) 

สงูกว่า 
(3.85) 

สงูกว่า 
(4.42) 

38 น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิารซกั/อบ/
รดี เป็นประจ า 

 
3.36 

สงูกว่า 
(4.59) 

สงูกว่า 
(3.95) 

ต ่ากว่า 
(1.71) 

พฤตกิรรมการในส่วนของการใชบ้รกิารตูน้ ้า
แบบหยอดเหรยีญ  

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

40 เตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิารตูน้ ้าแบบ
หยอดเหรยีญเองเป็นประจ า 

 
3.30 

ต ่ากว่า 
(2.64) 

ต ่ากว่า 
(2.82) 

สงูกว่า 
(4.42) 
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ตารางที่ 67 สรุปข้อค าถามที่ Cluster ที่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิจากการ
ทดสอบดว้ย ANOVA (ต่อ) 
ขอ้
ที ่

ค าถาม 
ค่าเฉลีย่
รวม 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล 
 ค่าเฉลีย่

กลุ่ม 
ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

ค่าเฉลีย่
กลุ่ม 

41 ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งใกลก้บัถนนใหญ่ มรีถ
ประจ าทางวิง่ผ่าน 

 
 

3.86 

ต ่ากว่า 
 

(3.80) 

สงูกว่า 
 

(4.45) 

ต ่ากว่า 
 

(3.05) 
42 ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก

พกัจะตอ้งใกลก้บัโรงพยาบาล 
 

2.69 
ต ่ากว่า 
(2.52) 

สงูกว่า 
(3.56) 

ต ่ากว่า 
(1.58) 

43 ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งใกลก้บัซุปเปอรม์ารเ์กต็
หรอืหา้งสรรพสนิคา้ 

 
 

3.71 

ต ่ากว่า 
 

(3.18) 

สงูกว่า 
 

(4.51) 

ต ่ากว่า 
 

(2.94) 
44 ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก

พกัจะตอ้งใกลก้บัวนิรถมอเตอรไ์ซด ์
 

2.41 
สงูกว่า 
(2.41) 

สงูกว่า 
(2.89) 

ต ่ากว่า 
(1.72) 

45 ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งใกลก้บัสถานทีท่ างาน 

 
4.31 

สงูกว่า 
(4.45) 

สงูกว่า 
(4.56) 

ต ่ากว่า 
(3.85) 

46 ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูห่วัมุม 

 
3.12 

ต ่ากว่า 
(2.68) 

สงูกว่า 
(3.43) 

ต ่ากว่า 
(2.97) 

47 ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูใ่กลบ้นัได 

 
2.44 

ต ่ากว่า 
(2.39) 

สงูกว่า 
(2.98) 

ต ่ากว่า 
(1.71) 

48 ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืก
พกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

 
2.32 

สงูกว่า 
(2.45) 

สงูกว่า 
(2.57) 

ต ่ากว่า 
(1.86) 
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ตารางที ่68 แสดงลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ทีเ่หมอืนกนั 
กลุ่มที ่1  

(มจี านวน 44 คน) 
กลุ่มที ่2  

(มจี านวน 91 คน) 
กลุ่มที ่3  

(มจี านวน 65 คน) 
3.ซือ้แผ่นหนงัมาดูทีห่อ้งพกั
เป็นประจ า 

3.ซื้อแผ่นหนังมาดูที่ห้องพัก
เป็นประจ า 

 

5.ชอบออกไปทานอาหารนอก
บา้นเป็นประจ าในวนัหยดุ 

5.ชอบออกไปทานอาหารนอก
บา้นเป็นประจ าในวนัหยดุ 

 

7.ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

7.ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

 

 9.ชอบซื้อของใช้ที่ร้านสะดวก
ซือ้เป็นประจ า 

9.ชอบซื้ อ ข อ ง ใช้ ที่ ร้ า น
สะดวกซือ้เป็นประจ า 

15.สงัสรรคก์บัเพื่อนทีห่อ้งพกั
เป็นประจ า 

15.สงัสรรค์กบัเพื่อนที่ห้องพกั
เป็นประจ า 

 

16.เปิดแอรเ์วลานอนเป็นประจ า 16 . เ ปิดแอร์ เ วลานอนเ ป็น
ประจ า 

 

26.อยากใหม้หีอ้งน ้าใน
หอ้งนอน 

26.อยากใหม้หีอ้งน ้าใน
หอ้งนอน 

 

27.ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีาร
แบ่งส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน 

27.ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีาร
แบ่งส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน 

 

30.ขบัรถยนตส์่วนตวัหรอื
มอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนั 

30 .ขับรถยนต์ส่ วนตัวหรือ
มอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนั 

 

32.มกัจะใหพ้นกังานมาท า
ความสะอาดหอ้งพกัให้ 

32.มกัจะใหพ้นกังานมาท า
ความสะอาดหอ้งพกัให้ 

 

33.ท าความสะอาดหอ้งพกั
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

 33.ท าความสะอาดหอ้งพกั
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

34.หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้น
หอ้งพกัเสยีหาย สามารถซ่อม
เองได ้

 34.หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใช้
ในหอ้งพกัเสยีหาย 
สามารถซ่อมเองได ้

 37.รดีผา้เองเป็นประจ า 37.รดีผา้เองเป็นประจ า 
38.น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิาร
ซกั/อบ/รดี เป็นประจ า 

38.น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิาร
ซกั/อบ/รดี เป็นประจ า 
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ตารางที ่68 แสดงลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ทีเ่หมอืนกนั (ต่อ) 
กลุ่มที ่1  

(มจี านวน 44 คน) 
กลุ่มที ่2  

(มจี านวน 91 คน) 
กลุ่มที ่3  

(มจี านวน 65 คน) 
44.ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนท์
ทีเ่ลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัวนิร
ถมอเตอรไ์ซด ์

  

45.ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนท์
ทีเ่ลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัสถานที่
ท างาน 

  

48.ท าเลหอ้งพกัในอพาร์
ทเมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งเป็น
หอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

48.ท าเลหอ้งพกัในอพาร์
ทเมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งเป็น
หอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

 

 
ตารางที ่69 แสดงลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ทีแ่ตกต่างกนั 

กลุ่มที ่1  
(มจี านวน 44 คน) 

กลุ่มที ่2  
(มจี านวน 91 คน) 

กลุ่มที ่3  
(มจี านวน 65 คน) 

6.ออกก าลงักายเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

4.ชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ า
ในวนัหยดุ 

17.เปิดพดัลมเวลานอนเป็น
ประจ า 

14.ชอบออกไปเลีย้งสงัสรรค์
กบัเพื่อนเป็นประจ าในวนัหยดุ 

8.กลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 
 

22.ท างานกะดกึเป็นประจ า 

21.มกัจะตอ้งน างานกลบัมา
ท าทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 

10.ชอบซือ้ของใชท้ี่
supermarket หรอื
หา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า 

24.ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อ
ความบนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส ์,ดู
หนงั)ทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 

 11.ซือ้อาหารมาแช่เยน็เกบ็
ไวท้านเป็นประจ า 

25.ชอบอาบน ้าอุ่นเป็นประจ า 

 12.ท าอาหารทานเองเป็น
ประจ า 

29.ตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็นประจ า 

 13.ใชบ้รกิารส่งของที่
ไปรษณยีเ์ป็นประจ า 

36.ซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า 

 18.มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอื
เพื่อน แวะมานอนคา้งทีห่อ้ง
ดว้ย 

40.เตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิารตูน้ ้า
แบบหยอดเหรยีญเองเป็น
ประจ า 
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ตารางที ่69 แสดงลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ทีแ่ตกต่างกนั (ต่อ) 
กลุ่มที ่1  

(มจี านวน 44 คน) 
กลุ่มที ่2  

(มจี านวน 91 คน) 
กลุ่มที ่3  

(มจี านวน 65 คน) 
 19.ปกตจิะตอ้งแต่งหน้าทีบ่า้นให้

เสรจ็ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็น
ประจ า 

 

 20.ปกตจิะไปแต่งหน้าทีท่ างานทุก
เชา้เป็นประจ า 

 

 31.ท าความสะอาดหอ้งพกัเอง  
 35.หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้น

หอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีกพนักงานมา
ซ่อมให ้

 

 41.ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัถนนใหญ่ มี
รถประจ าทางวิง่ผ่าน 

 

 42.ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัโรงพยาบาล 

 

 43.ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีท่่าน
จะเลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัซุปเปอร์
มารเ์กต็หรอืหา้งสรรพสนิคา้ 

 

 46.ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูห่วัมุม 

 

 47.ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูใ่กล้
บนัได 

 

 
จากลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยทีพ่บ สามารถน ามาตัง้ชื่อเรยีกแต่ละกลุ่มยอ่ย ไดด้งันี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ช่ือ กลุ่มคนท างาน  
 กลุ่มท่ี 2 ช่ือ กลุ่มพิถีพิถนั  
 กลุ่มท่ี 3 ช่ือ กลุ่มเน้นความประหยดั  
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ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของคน
วยัท างานท่ีเช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดือน (Segment) ในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบี่ โดยใช้รปูแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ห้องเช่าและพฤติกรรมการใช้
ห้องเช่า 
 
การทดสอบด้วย Chi-Square 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงความสมัพนัธ์ โดยการท าตารางไขว้กับข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตรส์ามารถแปลผลในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกั
อาศยัอพารท์เมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ไดท้ าการวเิคราะห์
ผลจ านวน 3 กลุ่มดงันี้ 

 
ตารางที ่70 แสดงการแจกแจงเพศในแต่ละกลุ่ม 

 เพศ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ชาย 
41 4 40 85 

48.2% 4.7% 47.1% 100.0% 

หญงิ 
3 87 25 115 

2.6% 75.7% 21.7% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่70 แสดงให้เหน็ว่า เพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 41 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 48.2 และ เพศหญงิ ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 87 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 75.7 
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ภาพที ่23 กราฟแสดงเพศของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่71 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 109.957a 2 .000 
Likelihood Ratio 131.403 2 .000 

Linear-by-Linear Association 3.756 1 .053 
N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.94. 
 
จากตารางที ่71 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าเพศในแต่

ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่72 แสดงการแจกแจงอายใุนแต่ละกลุ่ม 

อายุ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

21-25 ปี 
19 32 39 90 

21.1% 35.6% 43.3% 100.0% 

26-30 ปี 
12 40 24 76 

15.8% 52.6% 31.6% 100.0% 

31-35 ปี 
13 14 2 29 

44.8% 48.3% 6.9% 100.0% 

36-40 ปี 
0 5 0 5 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 
จากตารางที ่72 แสดงใหเ้หน็ว่า อายุ 21-25 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 39 ราย 

คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 อายุ 26-30 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 40 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52.6 
อายุ 31-35 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 14 คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 อายุ 36-40 ปี ส่วนใหญ่
อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 5 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0  
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ภาพที ่24 กราฟแสดงอายขุองแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่73 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอายขุองแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 26.197a 6 .000 
Likelihood Ratio 29.234 6 .000 
Linear-by-Linear Association 9.726 1 .002 
N of Valid Cases 200   
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 

จากตารางที ่73 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าอายุในแต่
ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่74 แสดงการแจกแจงระดบัการศกึษาในแต่ละกลุ่ม 

ระดบัการศกึษา 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

4 6 34 44 
9.1% 13.6% 77.3% 100.0% 

ปรญิญาตร ี
38 82 31 151 

25.2% 54.3% 20.5% 100.0% 

ปรญิญาโท 
2 3 0 5 

40.0% 60.0% 0.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่74 แสดงใหเ้หน็ว่าระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่
3 จ านวน 34 ราย คดิเป็นร้อยละ 77.3 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 
จ านวน 82 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 54.3 การศกึษาระดบัปรญิญาโท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 
3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 

 
ภาพที ่25 กราฟแสดงระดบัการศกึษาของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่75 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษาของแต่ละกลุ่ม 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2sided) 
Pearson Chi-Square 52.800a 4 .000 
Likelihood Ratio 52.164 4 .000 
Linear-by-Linear Association 35.052 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 

จากตารางที่ 75 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ที่ก าหนดไว้ 0.05 แสดงว่าระดบั
การศกึษาในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่76 แสดงการแจกแจงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนในแต่ละกลุ่ม 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ต ่ากว่า 13,000 บาท 
2 9 28 39 

5.1% 23.1% 71.8% 100.0% 

13,001-25,000 บาท 
42 80 36 158 

26.6% 50.6% 22.8% 100.0% 

25,001-30,000 บาท 
0 2 1 3 

0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่76 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได้ต ่ากว่า 13,000 บาท ส่วนใหญ่
อยูใ่นกลุ่มที ่3 จ านวน 28 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 71.8 รายได ้13,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที ่2 จ านวน 80 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.6 รายได ้25,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
ที ่2 จ านวน 2 คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 
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ภาพที ่26 กราฟแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่77 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 35.852a 4 .000 
Likelihood Ratio 35.343 4 .000 
Linear-by-Linear Association 23.622 1 .000 
N of Valid Cases 200   
a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .63. 

 
จากตารางที ่77 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่ารายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืนในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่78 แสดงการแจกแจงประเภทของสถานทีท่ างานในแต่ละกลุ่ม 

ประเภทของสถานทีท่ างาน 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

หน่วยงานราชการ 
18 26 13 57 

31.6% 45.6% 22.8% 100.0% 

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
4 2 0 6 

66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

สายการบนิ 
1 3 3 7 

14.3% 42.9% 42.9% 100.0% 

โรงแรม 
6 18 8 32 

18.8% 56.3% 25.0% 100.0% 

สถานบนัเทงิ 
0 0 3 3 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

หา้งสรรพสนิคา้ 
3 26 15 44 

6.8% 59.1% 34.1% 100.0% 

คา้ส่ง 
1 1 10 12 

8.3% 8.3% 83.3% 100.0% 

องคก์รเอกชนประเภทอื่นๆ 
11 15 10 36 

30.6% 41.7% 27.8% 100.0% 

อื่นๆ ม ีรา้นอาหาร,รา้นขาย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

0 0 3 3 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่78 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างที่ท างานในหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่
อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 26 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 45.6 หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่
1 จ านวน 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 สายการบนิ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 และกลุ่มที ่3 จ านวน
เท่ากนั คอื 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 42.9 โรงแรม ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 18 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 56.3 สถานบนัเทงิ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 3 ราย คดิเป็นร้อยละ 100.0 
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หา้งสรรพสนิคา้ ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 26 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 59.1 คา้ส่ง ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มที ่3 จ านวน 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 83.3 องค์กรเอกชนประเภทอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที่ 2 จ านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 41.7 และสถานที่ท างานอื่นๆ รา้นอาหาร,ร้านขาย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จ านวน 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 

 
ภาพที ่27 กราฟแสดงประเภทของสถานทีท่ างานของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่79 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของสถานทีท่ างานของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 48.219a 16 .000 
Likelihood Ratio 49.941 16 .000 
Linear-by-Linear Association 7.480 1 .006 
N of Valid Cases 200     
a. 14 cells (51.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .63. 

 

จากตารางที ่79 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าประเภท
ของสถานทีท่ างานในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่80 แสดงการแจกแจงภมูลิ าเนาในแต่ละกลุ่ม 

ภมูลิ าเนา 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล 
0 1 0 1 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

อ าเภออื่นในจงัหวดักระบี่ 
12 29 58 99 

12.1% 29.3% 58.6% 100.0% 

จงัหวดัอื่นในภาคเหนือ 
1 2 0 3 

33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

จงัหวดัอื่นในภาคอสีาน 
2 9 0 11 

18.2% 81.8% 0.0% 100.0% 

จงัหวดัอื่นในภาคกลาง 
2 7 0 9 

22.2% 77.8% 0.0% 100.0% 

จงัหวดัอื่นในภาคตะวนัออก 
0 1 0 1 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

จงัหวดัอื่นในภาคใต้ 
27 42 7 76 

35.5% 55.3% 9.2% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่80 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูท้ีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ/ปรมิณฑล ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มที ่2 จ านวน 1 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 อ าเภออื่นในจงัหวดักระบี ่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่
3 จ านวน 58 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 58.6 จงัหวดัอื่นในภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 
2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 จงัหวดัอื่นในภาคอสีาน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 9 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 81.8 จงัหวดัอื่นในภาคกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
77.8 จงัหวดัอื่นในภาคตะวนัออก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 1 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
และจงัหวดัอื่นในภาคใต ้ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 42 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 
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ภาพที ่28 กราฟแสดงภมูลิ าเนาของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่81 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภมูลิ าเนาของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 67.095a 12 .000 
Likelihood Ratio 75.916 12 .000 
Linear-by-Linear Association 41.625 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 14 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21. 

 
จากตารางที ่81 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าภูมลิ าเนา

ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่82 แสดงการแจกแจงอพารท์เมนทท์ีพ่กัอาศยัอยูใ่นปจัจบุนัในแต่ละกลุ่ม 

อพารท์เมนทท์ีพ่กัอาศยัอยู่
ในปจัจบุนั 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

เกีย่วเงนิ1 
4 16 0 20 

20.0% 80.0% 0.0% 100.0% 

พนูศริเิฟอรน์ิเจอร ์อพาร์
ทเมนท ์

1 2 17 20 

5.0% 10.0% 85.0% 100.0% 

บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ 
7 13 0 20 

35.0% 65.0% 0.0% 100.0% 

ธนกรอพารท์เมนท ์
6 14 0 20 

30.0% 70.0% 0.0% 100.0% 

JJ,JJ2 แมนชัน่ 
0 0 20 20 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

ราชพฤกษ์อพารท์เมนท์ 
4 16 0 20 

20.0% 80.0% 0.0% 100.0% 

เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่ 
10 10 0 20 

50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

เทพรตัน์การท่องเทีย่ว 
อพารท์เมนท ์

8 12 0 20 

40.0% 60.0% 0.0% 100.0% 

บา้นเกี่ยวทอง แมนชัน่ 
0 0 20 20 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

โนอารแ์มนชัน่ 
4 8 8 20 

20.0% 40.0% 40.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่82 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างทีป่จัจุบนัพกัอาศยัอยู่ทีเ่กี่ยวเงนิ1 ส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 16 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 80.0 พูนศริเิฟอรน์ิเจอร ์อพารท์เมนท์ ส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 17 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 80.0 บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
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กลุ่มที่ 2 จ านวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 ธนกรอพารท์เมนท์ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 
จ านวน 14 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 JJ,JJ2 แมนชัน่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 20 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ราชพฤกษ์อพารท์เมนท ์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 16 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 80.0 เกี่ยวเงนิ 2 แมนชัน่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่1 และ กลุ่มที ่2 เท่ากนั คอื จ านวน 
จ านวน 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 เทพรตัน์การท่องเทีย่ว อพารท์เมนท์ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่
2 จ านวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 บา้นเกี่ยวทอง แมนชัน่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 
20 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 และโนอารแ์มนชัน่ ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 และกลุ่ม 3 เท่ากนั คอื 
จ านวน 8 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.0  

 
ภาพที ่29 กราฟแสดงอพารท์เมนทท์ีพ่กัอาศยัอยูใ่นปจัจบุนัของแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



150 
 

 

ตารางที ่83 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอพารท์เมนทท์ีพ่กัอาศยัอยูใ่นปจัจบุนัของแต่ละกลุ่ม 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 175.771a 18 .000 
Likelihood Ratio 214.736 18 .000 
Linear-by-Linear Association .983 1 .322 
N of Valid Cases 200     
a. 10 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.80. 

 

จากตารางที่ 83 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ที่ก าหนดไว้ 0.05 แสดงว่าอพาร์
ทเมนทท์ีพ่กัอาศยัอยูใ่นปจัจบุนัในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่84 แสดงการแจกแจงระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างานในแต่ละกลุ่ม 

ระยะทางจากอพารท์เมนท์
ไปทีท่ างาน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

100 เมตร 
10 12 0 22 

45.5% 54.5% 0.0% 100.0% 

200 เมตร 
13 35 2 50 

26.0% 70.0% 4.0% 100.0% 

300 เมตร 
10 17 9 36 

27.8% 47.2% 25.0% 100.0% 

400 เมตร 
6 17 32 55 

10.9% 30.9% 58.2% 100.0% 

อื่นๆ 
5 10 22 37 

13.5% 27.0% 59.5% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 
จากตารางที ่84 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างาน 

100 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 ระยะทางจาก อพาร์
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ทเมนท์ไปที่ท างาน 200 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 35 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 
ระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างาน 300 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 17 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 47.2 ระยะทางจากอพารท์เมนท์ไปทีท่ างาน 400 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 
จ านวน 32 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 58.2 และอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 22 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 59.5 

 
ภาพที ่30 กราฟแสดงระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างานของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่85 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างานของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 62.767a 8 .000 
Likelihood Ratio 73.181 8 .000 
Linear-by-Linear Association 42.432 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.64. 
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จากตารางที ่75 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะทางจา
กอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างานในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่86 แสดงการแจกแจงขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนทใ์นปจัจบุนัในแต่ละกลุ่ม 

ขนาดของหอ้งพกัใน 
อพารท์เมนทใ์นปจัจุบนั 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

น้อยกว่า 24 ตรม. 
24 51 24 99.00 

24.2% 51.5% 24.2% 100.00% 

24-29 ตรม. 
20 40 41 101.00 

19.8% 39.6% 40.6% 100.00% 

รวม 
44 91 65 200.00 

22.0% 45.5% 32.5% 100.00% 
 

จากตารางที ่86 แสดงใหเ้หน็ว่า ขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนท์ในปจัจุบนัของกลุ่ม
ตวัอย่างทีพ่กัน้อยกว่า 24 ตรม. ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 51 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 
ขนาด 24-29 ตรม. ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 40 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 39.6 

 
ภาพที ่31 กราฟแสดงขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนทใ์นปจัจบุนัของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่87 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนทใ์นปจัจบุนัของแต่ละ
กลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6.120a 2 .047 
Likelihood Ratio 6.175 2 .046 
Linear-by-Linear Association 4.027 1 .045 
N of Valid Cases 200     
a. 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21. 

 
จากตารางที ่87 ค่า Sig 0.047 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าขนาดของ

หอ้งพกัในอพารท์เมนทใ์นปจัจบุนัในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่88 แสดงการแจกแจงจ านวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัดว้ยกนัในแต่ละกลุ่ม 

จ านวนสมาชกิทีพ่กั
อาศยัดว้ยกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

พกัอาศยัคนเดยีว 
35 72 62 169 

20.7% 42.6% 36.7% 100.0% 

พกั 2 คน 
9 19 3 31 

29.0% 61.3% 9.7% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่88 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างที่พกัอาศยัคนเดยีว ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่
2 จ านวน 72 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 42.6 และพกั 2 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 19 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 
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ภาพที ่32 กราฟแสดงจ านวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัดว้ยกนัของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่89 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างจ านวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัดว้ยกนัของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8.715a 2 .013 
Likelihood Ratio 10.368 2 .006 
Linear-by-Linear Association 6.093 1 .014 
N of Valid Cases 200     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.54. 

 

จากตารางที ่89 ค่า Sig 0.013 น้อยกว่า ค่า Sig ที่ก าหนดไว ้0.05 แสดงว่าจ านวน
สมาชกิทีพ่กัอาศยัดว้ยกนัในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่90 แสดงการแจกแจงระยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนทใ์นแต่ละกลุ่ม 

ระยะเวลาพกัอาศยั
ในอพารท์เมนท ์

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

4-6 เดอืน 
4 8 0 12 

33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

7-9 เดอืน 
10 30 1 41 

24.4% 73.2% 2.4% 100.0% 

10-12 เดอืน 
27 51 10 88 

30.7% 58.0% 11.4% 100.0% 

มากกว่า 1 ปี 
3 2 54 59 

5.1% 3.4% 91.5% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที ่90 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนท์ 4-6 
เดอืน ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 8 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7  ระยะเวลาพกัอาศยัใน อพาร์
ทเมนท ์7-9 เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 30 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 73.2 ระยะเวลาพกั
อาศยัในอพารท์เมนท ์10-12 เดอืน ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 51 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 
และระยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนท์มากกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 3 จ านวน 54 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 91.5 
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ภาพที ่33 กราฟแสดงระยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่91 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 136.215a 6 .000 
Likelihood Ratio 149.093 6 .000 
Linear-by-Linear Association 59.374 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.53. 

 

จากตารางที ่91 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะเวลา
พกัอาศยัในอพารท์เมนทใ์นแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่92 แสดงการแจกแจงระยะเวลาทีค่าดว่าจะพกัอาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไปในแต่ละกลุ่ม 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะพกั
อาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไป 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

4-6 เดอืน 
3 5 0 8 

37.5% 62.5% 0.0% 100.0% 

7-9 เดอืน 
14 28 0 42 

33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

10-12 เดอืน 
12 24 0 36 

33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

มากกว่า 1 ปี 
15 34 65 114 

13.2% 29.8% 57.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที่ 92 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาที่กลุ่มตวัอย่างคาดว่าจะพกัอาศยัในที่พกั
แห่งนี้ต่อไป 4-6 เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 5 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 ระยะเวลา   
7-9 เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 28 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 ระยะเวลา 10-12 เดอืน
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 24 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 และระยะเวลามากกว่า 1 ปี ส่วน
ใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่3 จ านวน 65 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 
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ภาพที ่34 กราฟแสดงระยะเวลาทีค่าดว่าจะพกัอาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไปของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่93 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาที่คาดว่าจะพกัอาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไปของ
แต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 72.859a 6 .000 
Likelihood Ratio 96.641 6 .000 
Linear-by-Linear Association 44.458 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.69. 

 

จากตารางที ่93 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะเวลาที่
คาดว่าจะพกัอาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไปในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่94 แสดงการแจกแจงราคาค่าเช่าต่อเดอืน (เฉพาะค่าหอ้งไมร่วมค่าน ้า, ค่าไฟ) ในแต่ละ
กลุ่ม 

ราคาค่าเช่าต่อเดอืน (เฉพาะ
ค่าหอ้งไมร่วมค่าน ้า, ค่าไฟ) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

2,001-3,000บาท/เดอืน 
5 9 8 22 

22.7% 40.9% 36.4% 100.0% 

3,001-4,000บาท/เดอืน 
30 72 17 119 

25.2% 60.5% 14.3% 100.0% 

4,001-5,000บาท/เดอืน 
9 10 40 59 

15.3% 16.9% 67.8% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 

 
จากตารางที ่94 แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีาคาค่าเช่าอพารท์เมนท์ 2,001-3,000

บาท/เดอืน ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 9 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.9 ราคาค่าเช่าอพารท์เมนท ์
3,001-4,000บาท/เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 72 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 และราคา
ค่าเช่าอพารท์เมนท์ 4,001-5,000บาท/เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 40 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 67.8 

 
ภาพที ่35 กราฟแสดงเราคาค่าเช่าต่อเดอืน (เฉพาะค่าหอ้งไมร่วมค่าน ้า, ค่าไฟ) ของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที ่95 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างราคาค่าเช่าต่อเดอืน (เฉพาะค่าหอ้งไม่รวมค่าน ้า, ค่าไฟ) 
ของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 53.209a 4 .000 
Likelihood Ratio 53.953 4 .000 
Linear-by-Linear Association 14.613 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 1 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.64. 

 
จากตารางที ่95 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าราคาค่าเช่า

ต่อเดอืน (เฉพาะค่าหอ้งไมร่วมค่าน ้า, ค่าไฟ) ในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่96 แสดงการแจกแจงระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยูห่อ้งพกัต่อวนัในแต่ละกลุ่ม 

ระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยู่
หอ้งพกัต่อวนั 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

น้อยกว่า 4 ชัว่โมง 
3 5 0 8 

37.5% 62.5% 0.0% 100.0% 

4-6 ชัว่โมง 
28 59 0 87 

32.2% 67.8% 0.0% 100.0% 

7-9 ชัว่โมง 
10 17 9 36 

27.8% 47.2% 25.0% 100.0% 

10-12 ชัว่โมง 
3 9 21 33 

9.1% 27.3% 63.6% 100.0% 

มากกว่า 12 ชัว่โมง 
0 1 35 36 

0.0% 2.8% 97.2% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
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จากตารางที่ 96 แสดงให้เหน็ว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่กลุ่มตวัอย่างอยู่ห้องพกัต่อวนัน้อย
กว่า 4 ชัว่โมง ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 5 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 ระยะเวลา 4-6 ชัว่โมง 
ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 59 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 ระยะเวลา 7-9 ชัว่โมง ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มที ่2 จ านวน 17 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 ระยะเวลา 10-12 ชัว่โมง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่
3 จ านวน 21 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 63.6 ระยะเวลา มากกว่า 12 ชัว่โมง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 
จ านวน 35 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 97.2 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 14 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
58.3 เพศหญงิ ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 106 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 53.3  

 
ภาพที ่36 กราฟแสดงระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยูห่อ้งพกัต่อวนัของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่97 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาเฉลีย่ทีอ่ยูห่อ้งพกัต่อวนัของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 130.588a 8 .000 
Likelihood Ratio 160.792 8 .000 
Linear-by-Linear Association 93.382 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.69. 
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จากตารางที ่97 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะเวลา
เฉลีย่ทีอ่ยูห่อ้งพกัต่อวนัในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่98 แสดงการแจกแจงระยะเวลาในการเช่าทีร่ะบุในสญัญาเช่าอพารท์เมนทใ์นแต่ละกลุ่ม 

ระยะเวลาในการเช่าทีร่ะบุใน
สญัญาเช่าอพารท์เมนท์ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

3 เดอืน 
7 13 0 20 

35.0% 65.0% 0.0% 100.0% 

4 เดอืน 
6 13 0 19 

31.6% 68.4% 0.0% 100.0% 

6 เดอืน 
19 44 57 120 

15.8% 36.7% 47.5% 100.0% 

12 เดอืน 
0 1 0 1 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

นานกว่า 1 ปี 
12 20 8 40 

30.0% 50.0% 20.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที่ 98 แสดงให้เหน็ว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีระยะเวลาในการเช่าที่ระบุในสญัญา
เช่าอพาร์ทเมนท์ 3 เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 13 ราย คดิเป็นร้อยละ 65.0 
ระยะเวลา 4 เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 68.4 ระยะเวลา 6 
เดอืน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 57 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 ระยะเวลา 12 เดอืน ส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 1 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 และระยะเวลานานกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่
อยูใ่นกลุ่มที ่2 จ านวน 20 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 
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ภาพที ่37 กราฟแสดงระยะเวลาในการเช่าทีร่ะบุในสญัญาเช่าอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที่ 99 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการเช่าที่ระบุในสญัญาเช่าอพาร์ทเมนท์ 
ของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 35.771a 8 .000 
Likelihood Ratio 47.510 8 .000 
Linear-by-Linear Association .679 1 .410 
N of Valid Cases 200     
a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21. 

 
จากตารางที ่99 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าระยะเวลา

ในการเช่าทีร่ะบุในสญัญาเช่าอพารท์เมนทใ์นแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่100 แสดงการแจกแจงเหตุผลในการเลอืกเช่าอพารท์เมนทใ์นแต่ละกลุ่ม 

เหตุผลในการเลอืก
เช่าอพารท์เมนท ์

กลุ่มตวัอยา่ง 
รวม 

1 2 3 

ใกลส้ถานทีท่ างาน 
7 11 26 44 

15.9% 25.0% 59.1% 100.0% 

หอ้งพกัมรีาคาถูก 
8 14 29 51 

15.7% 27.5% 56.9% 100.0% 

ใกลแ้หล่งชุมชน 
8 12 6 26 

30.8% 46.2% 23.1% 100.0% 

มสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั 

1 2 1 4 

25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

การเดนิทางสะดวก 
20 52 3 75 

26.7% 69.3% 4.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที่ 100 แสดงให้เหน็ว่า เหตุผลที่กลุ่มตวัอย่างเลอืกเช่าอพาร์ทเมนท์เพราะ
ใกลส้ถานทีท่ างาน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 26 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 59.1 หอ้งพกัมรีาคา
ถูก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 29 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 ใกลแ้หล่งชุมชน ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มที ่2 จ านวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มที ่2 จ านวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 และการเดนิทางสะดวก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 
จ านวน 52 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 
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ภาพที ่38 กราฟแสดงเหตุผลในการเลอืกเช่าอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่101 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุผลในการเลอืกเช่าอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 58.843a 8 .000 
Likelihood Ratio 66.900 8 .000 
Linear-by-Linear Association 31.454 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .84. 

 
จากตารางที ่101 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าเหตุผลใน

การเลอืกเช่าอพารท์เมนทใ์นแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
 
 

 



166 
 

 

ตารางที ่102 แสดงการแจกแจงช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนทใ์นแต่ละกลุ่ม 

ช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนท์ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

หนงัสอืพมิพ์ 
0 3 0 3 

0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

เพื่อนแนะน า 
30 58 48 136 

22.1% 42.6% 35.3% 100.0% 

internet 
10 28 4 42 

23.8% 66.7% 9.5% 100.0% 

อื่นๆ 
4 2 13 19 

21.1% 10.5% 68.4% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที่ 102 แสดงใหเ้หน็ว่า ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตวัอย่างรูจ้กัอพารท์เมนท์ คอื 
หนังสอืพมิพ์ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 เพื่อนแนะน า ส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 58 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 42.6 Internet ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 
จ านวน 28 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 และอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 13 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 68.4 
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ภาพที ่39 กราฟแสดงช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่103 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนทข์องแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 27.843a 6 .000 
Likelihood Ratio 31.592 6 .000 
Linear-by-Linear Association .313 1 .576 
N of Valid Cases 200     
a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .63. 

 

จากตารางที ่103 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ าหนดไว ้0.05 แสดงว่าช่องทางที่
ท าใหรู้จ้กัอพารท์เมนทใ์นแต่ละกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่104 แสดงการแจกแจงสิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัในแต่ละกลุ่ม 

สิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กั 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

พนกังานบรกิารอธัยาศยัด ี
14 22 0 36 

38.9% 61.1% 0.0% 100.0% 

มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัที่
ด ี

3 5 1 9 

33.3% 55.6% 11.1% 100.0% 

สภาพแวดลอ้มภายในทีพ่กัเงยีบ
สงบ 

17 33 28 78 

21.8% 42.3% 35.9% 100.0% 

มคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

9 27 17 53 

17.0% 50.9% 32.1% 100.0% 

เจา้ของอพารท์เมนท์ ดแูลเอาใจใส่
และรบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่า 

1 4 0 5 

20.0% 80.0% 0.0% 100.0% 

อื่นๆ 
0 0 19 19 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

รวม 
44 91 65 200 

22.0% 45.5% 32.5% 100.0% 
 

จากตารางที่ 104 แสดงให้เห็นว่า สิง่ที่กลุ่มตวัอย่างประทบัใจที่สุดเกี่ยวกบัที่พกั คือ 
พนกังานบรกิารอธัยาศยัด ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 22 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.1 มรีะบบ
การรกัษาความปลอดภยัที่ดี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 5 ราย คดิเป็นร้อยละ 55.6 
สภาพแวดลอ้มภายในที่พกัเงยีบสงบ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 33 ราย คดิเป็นรอ้ยละ   
42.3 มคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จ านวน 27 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 50.9 เจา้ของอพารท์เมนทด์ูแลเอาใจใส่และรบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที ่2 จ านวน 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 80.0 และอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จ านวน 19 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
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ภาพที ่40 กราฟแสดงสิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัของแต่ละกลุ่ม 
 
ตารางที ่105 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัของแต่ละกลุ่ม 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 64.100a 10 .000 
Likelihood Ratio 79.749 10 .000 
Linear-by-Linear Association 37.824 1 .000 
N of Valid Cases 200     
a. 7 cells (38.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06. 

 

จากตารางที่ 105 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig ที่ก าหนดไว้ 0.05 แสดงว่าสิง่ที่
ประทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัในแต่ละส่วนตลาดทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั 
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ตารางที ่106 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square 

ขอ้ค าถาม  
กลุ่มที ่1 

กลุ่มคนท างาน 
กลุ่มที ่2 

กลุ่มพถิพีถินั 

กลุ่มที ่3 
กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

เพศ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

เพศชาย เพศหญงิ เพศชาย 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

เพศหญงิ เพศชาย เพศหญงิ 

อายุ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

อาย ุ21-25 ปี อาย ุ26-30 ปี อาย ุ21-25 ปี 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

อาย ุ26-30 ปี อาย ุ36-40 ปี อาย ุ31-35 ปี 

ระดบั
การศกึษา 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

ปรญิญาโท ปรญิญาโท ปรญิญาตร ี

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

13,001-25,000บาท 13,001-25,000บาท 
13,001-25,000

บาท 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

ต ่ากว่า13,000 บาท 25,001-30,000บาท 
25,001-30,000

บาท 
ประเภท
ของ

สถานที่
ท างาน 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานราชการ 
และหา้งสรรพสนิคา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

คา้ส่ง และสายการ
บนิ 

คา้ส่ง 
สายการบนิ สถาน
บนัเทงิ และอื่นๆ 

ภมูลิ าเนา 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

จงัหวดัอื่นในภาคใต้ จงัหวดัอื่นในภาคใต้ 
อ าเภออื่นในจงัหวดั

กระบี ่

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

จงัหวดัอื่นใน
ภาคเหนือ 

กรงุเทพฯ/
ปรมิณฑลและ

จงัหวดัอื่นในภาค
ตะวนัออก 

จงัหวดัอื่นใน
ภาคใต้ 
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ตารางที ่106 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม  
กลุ่มที ่1 

กลุ่มคนท างาน 
กลุ่มที ่2 

กลุ่มพถิพีถินั 

กลุ่มที ่3 
กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

อพารท์เมนท์
ทีพ่กัอาศยัอยู่
ในปจัจบุนั 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

เกีย่วเงนิ 2 
เกีย่วเงนิ1 และ
ราชพฤกษ์ อพาร์

ทเมนท ์

JJ,JJ2 แมนชัน่และ
บา้นเกี่ยวทอง 

แมนชัน่ 
ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

ฟูนศริเิฟอรน์ิเจอร ์
อพารท์เมนท ์

ฟูนศริเิฟอรน์ิเจอร ์
อพารท์เมนท ์

โนอาร ์แมนชัน่ 

ระยะทาง 
จาก 

อพารท์เมนท์
ไปทีท่ างาน
ประมาณ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

200 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

อื่นๆ อื่นๆ 200 เมตร 

ขนาดของ
หอ้งพกัในอ
พารท์เมนท์
ในปจัจบุนั 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

น้อยกว่า 24 ตรม. น้อยกว่า 24 ตรม. 24-29 ตรม. 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

24-29 ตรม. 24-29 ตรม. น้อยกว่า 24 ตรม. 

จ านวน
สมาชกิทีพ่กั
อาศยัดว้ยกนั 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

พกัอาศยัคนเดยีว พกัอาศยัคนเดยีว พกัอาศยัคนเดยีว 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

พกั 2 คน พกั 2 คน พกั 2 คน 

ระยะเวลาพกั
อาศยัในอพาร์
ทเมนท ์

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

10-12 เดอืน 10-12 เดอืน มากกว่า 1 ปี 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

มากกว่า1ปี มากกว่า1ปี มากกว่า1ปี 

ราคาค่าเช่า
ต่อเดอืน 
(เฉพาะค่า

หอ้งไมร่วมค่า
น ้า, ค่าไฟ) 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

3,001-4,000บาท/
เดอืน 

3,001-4,000บาท/
เดอืน 

4,001-5,000บาท/
เดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

2,001-3,000บาท/
เดอืน 

2,001-3,000บาท/
เดอืน 

2,001-3,000บาท/
เดอืน 

 



172 
 

 

ตารางที ่106 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม  
กลุ่มที ่1 

กลุ่มคนท างาน 
กลุ่มที ่2 

กลุ่มพถิพีถินั 

กลุ่มที ่3 
กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

ระยะเวลาเฉลีย่
ทีอ่ยูห่อ้งพกั

ต่อวนั 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

4-6 ชัว่โมง 4-6 ชัว่โมง 
มากกว่า12 
ชัว่โมง 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

น้อยกว่า 4  ชัว่โมง 
และ 10-12 ชัว่โมง 

มากกว่า12ชัว่โมง 7-9 ชัว่โมง 

ระยะเวลาใน
การเช่าทีร่ะบุ
ในสญัญาเช่า 
อพารท์เมนท ์

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

6 เดอืน 6 เดอืน 6 เดอืน 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

4 เดอืน 12 เดอืน นานกว่า 1 ปี 

เหตุผลในการ
เลอืกเช่า 

อพารท์เมนท์
แห่งนี้ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

การเดนิทางสะดวก 
การเดนิทาง
สะดวก 

หอ้งพกัมรีาคาถูก 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

มสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั 

มสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั 

มสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั 

ช่องทางทีท่ า
ใหรู้จ้กั 

อพารท์เมนทน์ี้ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

เพื่อนแนะน า เพื่อนแนะน า เพื่อนแนะน า 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

อื่นๆ ไดแ้ก่ เดนิหา
เอง 

อื่นๆ ไดแ้ก่ เดนิ
หาเอง 

internet 

สิง่ทีป่ระทบัใจ
ทีสุ่ดเกีย่วกบัที่
พกัแห่งนี้ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกมากทีสุ่ด 

สภาพแวด ลอ้ม
ภายในทีพ่กัเงยีบ

สงบ 

สภาพแวด ลอ้ม
ภายในทีพ่กัเงยีบ

สงบ 

สภาพแวด ลอ้ม
ภายในทีพ่กัเงยีบ

สงบ 

ตวัเลอืกทีถู่ก
เลอืกน้อยทีสุ่ด 

เจา้ของ 
อพารท์เมนทด์แูล
เอาใจใส่และรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะของผู้

เช่า 

เจา้ของ 
อพารท์เมนทด์แูล
เอาใจใส่และรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่า 

มรีะบบการรกัษา
ความปลอดภยัที่

ด ี

 
 
 
 



 

 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศัยอพาร์ทเมนท์รายเดือนในเขตต าบลปากน ้า 

อ าเภอเมือง จงัหวัดกระบี่ โดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า มี
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบกาด าเนินชีวิตและพฤติกรรมในการใช้ห้องเช่าของกลุ่มคนวัย
ท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอพารท์เมนทร์ายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่  

2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดอืนในเขต
ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่

 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการแบ่งกลุ่มในงานวิจยันี้ เป็นกลุ่มคนวัยท างานที่เช่าพักอาศัย       

อพารท์เมนทร์ายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่ทัง้เพศหญงิ และเพศชาย 
อายุ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 200 คน โดยไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางส าเรจ็รูป
ของ Krejcie and Morgan (1970)  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้อาศยัวธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบอาศยัอยู่ในปจัจุบนั เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire)  

ส่วนที ่2 ถามเกีย่วกบัขอ้มลูดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติของผูใ้ชห้อ้งเช่า เป็น
แบบสอบถามแบบ Likert-Scale 5 ระดบัความคดิเหน็ คอื ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ไมเ่หน็ดว้ย 
เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 

ส่วนที่ 3 ถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า เป็นแบบสอบถามแบบ 
Likert-Scale 5 ระดบัความคดิเหน็ คอื ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี ่หาค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหข์อ้มลูการแบ่งส่วนตลาดดว้ย 
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เครือ่งมอื Cluster Analysis และวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อ้มลูส่วนบุคคล และรปูแบบการด าเนิน
ชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่าของผูบ้รโิภคในแต่ละส่วนตลาด โดยการแจกแจงความถี่แบบ  
2 One Way ANOVA ทาง (Crosstabs) และChi-square  
 
สรปุผลการศึกษา 
 
ส่วนท่ี 1 สรปุลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 อายุระหว่าง 
21-25 ปี จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 สถานภาพโสด จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
88.00 จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.50 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนระหว่าง 13,001-25,000 บาท จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ส่วนใหญ่ท างานอยู่
ในหน่วยงานราชการ จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 ภูมลิ าเนาอยู่ในอ าเภออื่นในจงัหวดั
กระบี่ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 พกัอาศัยอยู่ที่อพาร์ทเมนท์เกี่ยวเงนิ1 พูนศิริ
เฟอรน์ิเจอรอ์พารท์เมนท ์บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ ธนกรอพารท์เมนท ์JJ,JJ2แมนชัน่ ราชพฤกษ์ 
อพารท์เมนท์ เกี่ยวเงนิ2แมนชัน่ เทพรตัน์การท่องเที่ยวอพาร์ทเมนท์ บ้านเกี่ยวทองแมนชัน่   
โนอาร์แมนชัน่ จ านวนเท่ากัน คอื จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 10.00 ระยะทางจากอพาร์
ทเมนทไ์ปทีท่ างานประมาณ 400 เมตร จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 ขนาดของหอ้งพกั
ใน อพาร์ทเมนท์ในปจัจุบนัมขีนาด 24-29 ตรม. จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 พัก
อาศยัคนเดยีว จ านวน 169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.50 พกัอาศยัอยู่ในอพารท์เมนท์แห่งนี้มาแลว้
เป็นระยะเวลา 10-12 เดอืน จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 คาดว่าจะพกัอาศยัในที่พกั
ต่อไปเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.00 ราคาค่าเช่าต่อเดอืนอยู่
ระหว่าง 3,001-4,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 โดยเฉลี่ยใช้
ระยะเวลาอยูห่อ้งพกัต่อวนั 4-6 ชัว่โมง จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 ระยะเวลาทีร่ะบุใน
สญัญาเช่าอพารท์เมนท์เป็นเวลา 6 เดอืน จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 เหตุผลในการ
เลอืกเช่าอพารท์เมนทป์จัจบุนัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คอื การเดนิทางสะดวก จ านวน 75 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ช่องทางที่ท าให้รูจ้กัอพารท์เมนท์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คอื เพื่อน
แนะน า จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และสิง่ที่ประทบัใจเกี่ยวกับที่พกัคือ 
สภาพแวดลอ้มภายในทีพ่กัเงยีบสงบ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00  
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ส่วนท่ี 2 สรปุข้อมลูเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 
 

 สรปุข้อมลูเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 พบว่าในดา้นความบนัเทงิ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในเรื่องดูรายการโทรทศัน์ที่
หอ้งพกัเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 ด้านการใช้เวลาว่าง เหน็ดว้ยในเรื่องชอบ
ออกไปทานอาหารนอกบ้านเป็นประจ าในวนัหยุดมากทีสุ่ด  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 ด้านการ
ท างาน เหน็ดว้ยในเรื่องกลบัที่พกัดกึๆเป็นประจ ามากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.04 ด้านการ
เลอืกซื้อ เหน็ดว้ยในเรื่องชอบซื้อของใช้ที่รา้นสะดวกซือ้เป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.46 ดา้นงานอดเิรก เหน็ดว้ยในเรื่องท าอาหารทานเองเป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.47 ดา้นการสงัสรรค ์เหน็ดว้ยในเรื่องชอบออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บัเพื่อนเป็นประจ าในวนัหยุด
มากทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.09  
 
 สรปุข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 

 พบว่าดา้นพฤตกิรรมในส่วนของหอ้งนอน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในเรื่องเปิด
แอรเ์วลานอนเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของระบบรกัษา
ความปลอดภยั เหน็ดว้ยในเรื่องท างานกะดกึเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.88 ดา้น
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บรกิารอินเตอรเ์น็ต เหน็ด้วยในเรื่องใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์เพื่อ
ความบนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส ์,ดูหนัง)ทีห่อ้งพกัเป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.63 ดา้น
พฤตกิรรมในส่วนของการใช้ห้องน ้า เหน็ด้วยในเรื่องอยากให้มหี้องน ้าในห้องนอนมากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของระเบยีง เหน็ดว้ยในเรื่องตากผ้าทีร่ะเบยีงเป็น
ประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของลาดจอดรถส่วนตวั เหน็ดว้ย
ในเรือ่งขบัรถยนตส์่วนตวัหรอืมอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ดา้น
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บรกิารแม่บ้านท าความสะอาดห้องพกั เห็นด้วยในเรื่องท าความ
สะอาดหอ้งพกัเองมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารช่าง
ซ่อมบ ารุง เหน็ดว้ยในเรื่องหากมอุีปกรณ์/เครื่องใชใ้นหอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีกพนักงานมาซ่อม
ใหม้ากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 ดา้นพฤตกิรรมในส่วนของการใชบ้รกิารซกั/อบ/รดี เหน็ดว้ย
ในเรื่องน าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิารซกั/อบ/รดี เป็นประจ ามากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 ดา้น
พฤติกรรมในส่วนของการใช้บรกิารตู้น ้าแบบหยอดเหรยีญ เหน็ด้วยในเรื่องเติมน ้าดื่มโดยใช้
บรกิารตู้น ้าแบบหยอดเหรยีญเองเป็นประจ ามากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 ด้านพฤติกรรม
พฤตกิรรมในส่วนของการเลอืกทีต่ ัง้ท าเล เหน็ดว้ยในเรื่องทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ีเ่ลอืกพกั
จะตอ้งใกลก้บัสถานทีท่ างานมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 
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ส่วนท่ี 3 สรปุข้อมูลเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานท่ีเช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์ราย
เดือนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่  

จากผลการวเิคราะหส์ามารถแบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ดงันี้  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนท างาน มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 44 คน คดิเป็น 22% จากจ านวน

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุ 21-25 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี รายได้
อยู่ที่ 13.001-25,000 บาท ท างานในหน่วยงานราชการ มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัอื่นในภาคใต้ 
ปจัจุบนัพกัอาศยัอยู่ทีเ่กี่ยวเงนิ 2 ระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปทีท่ างาน 200 เมตร ขนาดของ
หอ้งพกัน้อยกว่า 24 ตรม. พกัอาศยัคนเดยีว ระยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนท์ 6 เดอืน และ
คาดว่าจะพกัต่อไปอกีเป็นระยะเวลา มากกว่า 1 ปี ราคาค่าเช่าเฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่3,001-4,000 
บาท ใชเ้วลาอยู่ทีห่อ้งพกัเฉลีย่ 4-6 ชัว่โมง ระยะเวลาทีร่ะบุในสญัญาเช่า คอื 6 เดอืน เหตุผลที่
เลอืกอพารท์เมนทน์ี้ เพราะ เดนิทางสะดวก ช่องทางที่ท าให้รูจ้กัอพารท์เมนท์แห่งนี้ คอื เพื่อน
แนะน า และสิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัแห่งนี้ คอื สภาพแวดลอ้มทีพ่กัเงยีบสงบ  

 
ส่วนกลุ่มท่ี 2 กลุ่มพิถีพิถนั มจี านวนสมาชกิทัง้หมดที่ 91 คน คดิเป็น 45.5% จาก

จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นผู้หญงิ อายุ 26-30 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
รายได้อยู่ที ่13.001-25,000 บาท ท างานในหน่วยงานราชการและหา้งสรรพสนิค้า มภีูมลิ าเนา
อยู่ในจงัหวดัอื่นในภาคใต้ ปจัจุบนัพกัอาศยัอยู่ที่เกี่ยวเงนิ 1 และ ราชพฤกษ์ อพาร์ทเมนท ์
ระยะทางจากอพารท์เมนท์ไปที่ท างาน 200 เมตร ขนาดของห้องพกั น้อยกว่า 24 ตรม. พกั
อาศัยคนเดียว ระยะเวลาพกัอาศัยในอพาร์ทเมนท์ 6 เดือน และคาดว่าจะพกัต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา มากกว่า 1 ปี ราคาค่าเช่าเฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่3,001-4,000 บาท ใชเ้วลาอยู่ทีห่อ้งพกั
เฉลี่ย 4-6 ชัว่โมง ระยะเวลาที่ระบุในสญัญาเช่า คอื 6 เดอืน เหตุผลที่เลอืกอพาร์ทเมนท์นี้ 
เพราะ เดินทางสะดวก ช่องทางที่ท าให้รู้จกัอพาร์ทเมนท์แห่งนี้ คือ เพื่อนแนะน า และสิ่งที่
ประทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัแห่งนี้ คอื สภาพแวดลอ้มทีพ่กัเงยีบสงบ  

 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเน้นความประหยดั มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 65 คน คดิเป็น 32.5% 

จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย อายุ 21-25 ปี การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
รายได้อยู่ที่ 13.001-25,000 บาท ท างานในห้างสรรพสินค้า มภีูมิล าเนาอยู่ในอ าเภออื่นใน
จงัหวดักระบี่ ปจัจุบนัพกัอาศยัอยู่ที่ JJ,JJ2 และบา้นเกี่ยวทอง ระยะทางจากอพารท์เมนทไ์ปที่
ท างาน 400 เมตร ขนาดของห้องพกั 24-29 ตรม. พกัอาศยัคนเดยีว ระยะเวลาพกัอาศยัใน 
อพารท์เมนท์ มากกว่า 1 ปี และคาดว่าจะพกัต่อไปอกีเป็นระยะเวลา มากกว่า 1 ปี ราคาค่าเช่า
เฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่4,001-5,000 บาท ใชเ้วลาอยู่ทีห่อ้งพกัเฉลีย่ มากกว่า 12 ชัว่โมง ระยะเวลา
ทีร่ะบุในสญัญาเช่า คอื 6 เดอืน เหตุผลทีเ่ลอืกอพารท์เมนทน์ี้ เพราะ หอ้งพกัมรีาคาถูก ช่องทาง
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ทีท่ าใหรู้จ้กัอพารท์เมนทแ์ห่งนี้ คอื เพื่อนแนะน า และสิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกี่ยวกบัทีพ่กัแห่งนี้ คอื 
สภาพแวดลอ้มทีพ่กัเงยีบสงบ  
 
สรปุลกัษณะท่ีส าคญัของแต่ละ Cluster ตามรปูแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการ
ใช้ห้องเช่า ดงัน้ี 
 
ตารางที ่107 สรปุลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ตามรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
การใชห้อ้งเช่า ทีเ่หมอืนกนั 

กลุ่มที ่1 กลุ่มคนท างาน 
(มจี านวน 44 คน) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มพถิพีถินั 
(มจี านวน 91 คน) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

(มจี านวน 65 คน) 
3.ซือ้แผ่นหนงัมาดูทีห่อ้งพกั
เป็นประจ า 

3.ซื้อแผ่นหนังมาดูที่ห้องพัก
เป็นประจ า 

 

5.ชอบออกไปทานอาหารนอก
บา้นเป็นประจ าในวนัหยดุ 

5.ชอบออกไปทานอาหารนอก
บา้นเป็นประจ าในวนัหยดุ 

 

7.ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

7.ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

 

 9.ชอบซื้อของใช้ที่ร้านสะดวก
ซือ้เป็นประจ า 

9.ชอบซื้ อ ข อ ง ใช้ ที่ ร้ า น
สะดวกซือ้เป็นประจ า 

15.สงัสรรคก์บัเพื่อนทีห่อ้งพกั
เป็นประจ า 

15.สงัสรรค์กบัเพื่อนที่ห้องพกั
เป็นประจ า 

 

 16.เปิดแอรเ์วลานอนเป็น
ประจ า 

16.เปิดแอรเ์วลานอนเป็น
ประจ า 

26.อยากใหม้หีอ้งน ้าใน
หอ้งนอน 

2 6 . อ ย า ก ใ ห้ มี ห้ อ ง น ้ า ใ น
หอ้งนอน 

 

27.ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีาร
แบ่งส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน 

27.ชอบใหพ้ืน้ทีใ่นหอ้งน ้ามกีาร
แบ่งส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน 

 

30.ขบัรถยนตส์่วนตวัหรอื
มอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนั 

30 .ขับรถยนต์ส่ วนตัวหรือ
มอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนั 

 

32.มกัจะใหพ้นกังานมาท า
ความสะอาดหอ้งพกัให้ 

32.มกัจะใหพ้นกังานมาท า
ความสะอาดหอ้งพกัให้ 
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ตารางที ่107 สรปุลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ตามรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
การใชห้อ้งเช่า ทีเ่หมอืนกนั (ต่อ) 

กลุ่มที ่1 กลุ่มคนท างาน 
(มจี านวน 44 คน) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มพถิพีถินั 
(มจี านวน 91 คน) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

(มจี านวน 65 คน) 
 

33.ท าความสะอาดหอ้งพกั
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

 33.ท าความสะอาดหอ้งพกั
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

34.หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้น
หอ้งพกัเสยีหาย สามารถซ่อม
เองได ้

 34.หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใช้
ในหอ้งพกัเสยีหาย 
สามารถซ่อมเองได ้

 37.รดีผา้เองเป็นประจ า 37.รดีผา้เองเป็นประจ า 
38.น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิาร
ซกั/อบ/รดี เป็นประจ า 

38.น าเสือ้ผา้ไปจา้งรา้นบรกิาร
ซกั/อบ/รดี เป็นประจ า 

 

44.ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนท์
ทีเ่ลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัวนิร
ถมอเตอรไ์ซด ์

  

45.ทีต่ัง้ท าเลของอพารท์เมนท์
ทีเ่ลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัสถานที่
ท างาน 

  

48.ท าเลหอ้งพกัในอพาร์
ทเมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งเป็น
หอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

48.ท าเลหอ้งพกัในอพาร์
ทเมนทท์ีเ่ลอืกพกัจะตอ้งเป็น
หอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

 

 
ตารางที ่108 สรปุลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ตามรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
การใชห้อ้งเช่า ทีแ่ตกต่างกนั  

กลุ่มที ่1 กลุ่มคนท างาน 
(มจี านวน 44 คน) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มพถิพีถินั 
(มจี านวน 91 คน) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

(มจี านวน 65 คน) 
6.ออกก าลงักายเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

4.ชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

17.เปิดพดัลมเวลานอนเป็น
ประจ า 

14.ชอบออกไปเลีย้งสงัสรรค์
กบัเพื่อนเป็นประจ าในวนัหยดุ 

8.กลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า 
 

22.ท างานกะดกึเป็นประจ า 
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ตารางที ่108 สรปุลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ตามรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
การใชห้อ้งเช่า ทีแ่ตกต่างกนั (ต่อ) 

กลุ่มที ่1 กลุ่มคนท างาน 
(มจี านวน 44 คน) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มพถิพีถินั 
(มจี านวน 91 คน) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

(มจี านวน 65 คน) 
21.มกัจะตอ้งน างานกลบัมา
ท าทีห่อ้งพกัเป็นประจ า 

10.ชอบซือ้ของใชท้ี่
supermarket หรอื
หา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า 

24.ใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์
เพื่อความบนัเทงิ (เช่นเล่น
เกมส ์,ดหูนงั)ทีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า 

 11.ซือ้อาหารมาแช่เยน็เกบ็ไว้
ทานเป็นประจ า 

25.ชอบอาบน ้าอุ่นเป็น
ประจ า 

 12.ท าอาหารทานเองเป็นประจ า 29.ตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็น
ประจ า 

 13.ใชบ้รกิารส่งของทีไ่ปรษณยี์
เป็นประจ า 

36.ซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็น
ประจ า 

 18.มกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอื
เพื่อน แวะมานอนคา้งทีห่อ้ง
ดว้ย 

40.เตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิาร
ตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญเอง
เป็นประจ า 

 19.ปกตจิะตอ้งแต่งหน้าทีบ่า้น
ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะออกไปท างาน
เป็นประจ า 

 

 20.ปกตจิะไปแต่งหน้าทีท่ างาน
ทุกเชา้เป็นประจ า 

 

 31.ท าความสะอาดหอ้งพกัเอง  
 35.หากมอุีปกรณ์/เครือ่งใชใ้น

หอ้งพกัเสยีหาย จะเรยีก
พนกังานมาซ่อมให ้

 

 41.ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัถนนใหญ่ มี
รถประจ าทางวิง่ผ่าน 
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ตารางที ่108 สรปุลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster ตามรปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
การใชห้อ้งเช่า ทีแ่ตกต่างกนั (ต่อ) 
กลุ่มที ่1 กลุ่มคนท างาน 

(มจี านวน 44 คน) 
กลุ่มที ่2 กลุ่มพถิพีถินั 
(มจี านวน 91 คน) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มเน้นความ
ประหยดั 

(มจี านวน 65 คน) 
 42.ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่

เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บั
โรงพยาบาล 

 

 43.ทีต่ ัง้ท าเลของอพารท์เมนทท์ี่
ท่านจะเลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บั
ซุปเปอรม์ารเ์กต็หรอื
หา้งสรรพสนิคา้ 

 

 46.ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูห่วัมุม 

 

 47.ท าเลหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ี่
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูใ่กล้
บนัได 

 

 
ส่วนท่ี 4. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล รปูแบบการด าเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมการใช้ชีวิต  

จากผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล ต่อรูปแบบการด าเนินชวีติ
และพฤตกิรรมการใช้หอ้งเช่า พบว่าปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานที่ท างาน ภูมล าเนา อพาร์ทเมนท์ที่พกัในปจัจุบนั ระยะทางจากอพาร์
ทเมนทท์ี่พกัไปที่ท างาน ขนาดของหอ้งพกั จ านวนสมาชกิที่พกัอาศยัอยู่ดว้ยกนั ระยะเวลาพกั
อาศยัในอพาร์ทเมนท์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะพกัอาศยัในอพาร์ทเมนท์นี้ต่อไป ราคาค่าเช่าต่อ
เดือน ระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ห้องพัก ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า เหตุผลในการเลือกเช่า 
ช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัพารท์เมนท์แห่งนี้ สิง่ทีป่ระทบัใจทีสุ่ดเกี่ยวกบัที ่มคีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบ
การด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า หรอืในอกีทางหนึ่งคอืส่งผลต่อการแบ่งกลุ่มตลาด  
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การอภิปรายผล 
 

จากการสรุปผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจยัพบประเด็นที่น่าสนใจมาอภปิราย ดงันี้ จาก
แนวคดิและทฤษฎรีปูแบบการด าเนินชวีติ Kotler (2000) กล่าวไวว้่า รปูแบบด าเนินชวีติของแต่
ละบุคคลจะได้รบัอิทธิพลจากปจัจยัหลายด้าน ดงันัน้การที่จะสามารถดึงดูดใจคนต่างกัน 
สามารถดไูดจ้ากกจิกรรมที่ท า (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) 
หรอืทีเ่รยีกว่า AIO ซึง่ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัจงึไดส้นใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมของกลุ่มคนวยัท างาน
ที่เช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่   ท าให้
สามารถจ าแนกกลุ่มคนไดต้ามพฤตกิรรม ไดด้งันี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนท างาน พบว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้ให้ความส าคญักบัรูปแบบการใช้ชวีติใน
ประเดน็เรื่อง ดงันี้ ชอบออกก าลงักายเป็นประจ าในวนัหยุด ชอบออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บัเพื่อน
เป็นประจ าในวนัหยุด ซึง่จากประเดน็ดงักล่าวสามารถอธบิายได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนทีช่อบ
สงัสรรค ์แต่ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามส าคญัในเรือ่งของการดแูลสุขภาพดว้ย  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพิถีพิถนั พบว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้ให้ความส าคญักบัรูปแบบการใช้ชวีติใน
ประเดน็เรื่อง ดงันี้ ชอบซือ้เสื้อผ้าเป็นประจ าในวนัหยุด ชอบว่ายน ้าเป็นประจ าในวนัหยุด ชอบ
ซื้อของใช้ที่รา้นสะดวกซื้อเป็นประจ าชอบซื้อของใช้ที่supermarket หรอืห้างสรรพสนิค้าเป็น
ประจ า ซื้ออาหารมาแช่เยน็เก็บไว้ทานเป็นประจ า ท าอาหารทานเองเป็นประจ า ในส่วนของ
ลกัษณะดา้นพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า พบประเดน็ทีก่ลุ่มคนกลุ่มนี้ใหค้วามส าคญักบัประเดน็ใน
เรือ่ง ดงันี้ ปกตจิะตอ้งแต่งหน้าทีบ่า้นใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็นประจ า ท าความสะอาด
หอ้งพกัเอง รดีผา้เองเป็นประจ า ซึง่จากประเดน็ดงักล่าวสามารถอธบิายไดว้่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
คนที่ดูแลให้ความใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษ  พิถีพิถันกบัการใช้ชีวิต และที่ส าคญัเป็นกลุ่มที่ให้
ความส าคญักบัเรือ่งของทีต่ ัง้ท าเลมากกว่ากลุ่มอื่น นัน่หมายความว่าการทีผู่เ้ช่ากลุ่มนี้จะยา้ยไป
เช่าอพารท์เมนท์ที่ใหม่ หรอืปจัจยัที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มน้ีจะใช้ในการตดัสนิใจเลอืกเช่าอ
พารท์เมนท ์กค็อื ทีต่ ัง้ท าเล ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกี่ยวกบัปจัจยัทีท่ าให ้อพารท์เมนทป์ระสบ
ความส าเรจ็และสาเหตุที่ท าใหผู้เ้ช่ายา้ยไปเช่าห้องพกัทีใ่หม่ ของสุวรรณ วลยัเสถยีร (2556) ที่
กล่าวว่า มที าเลทีต่ ัง้ดถีอืเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิอพารท์เมนทป์ระสบความส าเรจ็ 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเน้นความประหยดั พบว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้ใหค้วามส าคญักบัรปูแบบการใช้
ชวีติและลกัษณะพฤติกรรมในประเด็นเรื่อง ดงันี้ เปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อความบนัเทิง (เช่นเล่นเกมส์ ,ดูหนัง)ที่ห้องพกัเป็นประจ า หากมอุีปกรณ์/
เครื่องใช้ในห้องพกัเสียหาย สามารถซ่อมเองได้ ซกัผ้าด้วยมอืเองเป็นประจ า รดีผ้าเองเป็น
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ประจ า ซึง่จากประเดน็ดงักล่าวสามารถอธบิายไดว้่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ประหยดั เน้นท าทุก
อยา่งดว้ยตวัเอง อาจเนื่องมาจากการทีค่นกลุ่มนี้จะต้องจ่ายค่าหอ้งทีแ่พงกว่ากลุ่มอื่น ท าใหต้้อง
ประหยดัค่าใชจ้า่ยในส่วนอื่น  

ผลการศกึษาดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์ราย
เดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
สถานภาพโสด และพกัอาศยัคนเดยีว  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรตัน์ สดชื่นจติต์ (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการของผู้พกัอาศยัต่อสิง่อ านวยคามสะดวกในห้องพกั และพื้นที่
ส่วนกลาง ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกอพารท์เมนทร์ะดบักลาง กรณีศกึษา “มายเฮา้ท ์เซอรว์สิอ
พารท์เมนท์” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด 
และลกัษณะการพกัอาศยัในปจัจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่พกัอาศยัเพยีงคน
เดยีว และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ สฮีวบ (2552) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจ
เลอืกหอพกัของผูเ้ช่าหอพกับรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษา
พบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานท่ีเช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดือนใน

เขตต าบลปากน ้าอ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่ โดยใชร้ปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการ
ใชห้อ้งเช่า ในการแบ่งกลุ่มและความแตกต่างของกล่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์
รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้าอ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างด้านประชากรศาสตรแ์ละการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานทีเ่ช่าพกั
อาศัยอพาร์ทเมนท์รายเดือนในเขตต าบลปากน ้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พบว่า ด้าน
ประชากรศาสตรใ์นส่วนของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สถานที่ท างาน 
ภูมลิ าเนา อพารท์เมนทท์ีพ่กัในปจัจุบนั ระยะทางจากอพารท์เมนทท์ีพ่กัไปทีท่ างาน ขนาดของ
หอ้งพกั จ านวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัอยู่ด้วยกนั ระยะเวลาพกัอาศยัในอพารท์เมนท์ ระยะเวลาที่
คาดว่าจะพกัอาศยัในอพารท์เมนท์นี้ต่อไป ราคาค่าเช่าต่อเดอืน ระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ห้องพกั 
ระยะเวลาทีร่ะบุในสญัญาเช่า เหตุผลในการเลอืกเช่า ช่องทางทีท่ าใหรู้จ้กัพารท์เมนทแ์ห่งนี้ สิง่ที่
ประทบัใจที่สุดเกี่ยวกับที่ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพาร์
ทเมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้าอ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ แต่ด้านความสมัพนัธร์ะหว่าง
ด้านประชากรศาสตร์ที่ศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอ
พาร์ทเมนท์รายเดอืนในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ ได้แก่ สถานภาพสมรส 
เนื่ องจากกลุ่มคนวัยท างานที่เช่าพักอาศัยอพาร์ทเมนท์รายเดือน ทัง้ 3 กลุ่ม มีลักษณะ
เหมอืนกนัคอื มสีถานภาพโสด  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของสุรตัน์ สดชื่นจติต์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
ต้องการของผู้พกัอาศยัต่อสิง่อ านวยคามสะดวกในห้องพกั และพื้นที่ส่วนกลาง ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกอพารท์เมนทร์ะดบักลาง กรณีศกึษา “มายเฮ้าท์ เซอรว์สิอพารท์เมนท์” ผลจาก
การศกึษาในด้านความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตรต่์อปจัจยัในด้านต่างๆ พบว่า 
ความแตกต่างในดา้นพฤตกิรรมการพกัอาศยัในปจัจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามจะขึน้กบัปจัจยั
ทางดา้น อาย ุและสถานภาพ เป็นส าคญั  

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้  

 ส าหรบัการศึกษาวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้น าผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะ
รูปแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการใช้ห้องเช่า สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์การตลาด
บรกิารของธุรกจิอพารท์เมนทส์ าหรบัแต่ละกลุ่ม ไดด้งันี้ 

 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนท างาน เนื่องจากลกัษณะของกลุ่มนี้มลีกัษณะ เป็นกลุ่มผูช้าย ชอบ
ออกก าลงักายเป็นประจ า และออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บัเพื่อนเป็นประจ าในวนัหยุด  จากลกัษณะ
ขา้งตน้ สามารถก าหนดกลยทุธก์ารตลาดบรกิาร ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์การออกแบบตวัหอ้งพกั ขนาดของหอ้งพกั 27-28 ตร.ม. ประกอบดว้ย  
1.1. หอ้งนอน 1 หอ้ง ด้านสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย เตยีงนอน 

ขนาด 6 ฟุต ตูเ้สือ้ผา้ เครือ่งปรบัอากาศ 
1.2. หอ้งน ้า 1 ห้อง ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย ฝกับวั โถชกั

โครก อ่างลา้งหน้า กระจก 
2. ดา้นราคา  อตัราค่าเช่า 5,000-5,500 บาทต่อเตอืน 
3. ดา้นทีต่ ัง้ท าเล อยูใ่กลแ้หล่งกบัตวัเมอืง ใกล้กบัถนนใหญ่ และมรีถประจ าทางวิง่ผ่าน 
4. ด้านส่งเสรมิการตลาด มกีารให้ส่วนลดค่าเช่า ส าหรบัลูกค้ารายใหม่ การลดราคา

ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าน ้า หรอื ค่าไฟ ส าหรบัลูกค้าที่พกัเป็นเวลานาน และการโฆษณาด้วย
โปสเตอรป์ระกาศในแหล่งชุมชน  

5. ดา้นบุคคลากร การดแูลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนักงาน ความสามารถในการอธบิาย หรอืให้
ค าแนะน าแก่ผูท้ีม่าตดิต่อสอบถามรายละเอยีดต่างๆของหอพกั เช่น การพาชมหอ้งตวัอย่างและ
บรเิวณใกลเ้คยีง  
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6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็แก่ผูเ้ช่า  
7. ด้านลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเมนท์ มกีารออกแบบรูปแบบอพาร์ทเมนท ์

ประเภทอาคาร 4 ชัน้ มจี านวนหอ้ง 28 หอ้ง ประกอบดว้ย  
7.1. ชัน้ 1 ประกอบด้วย โถงต้อนรบั ลานจอดรถส่วนตัว ด้านบริการภายในพื้นที่

ส่วนกลาง ประกอบดว้ย บรกิารหอ้งฟิตเนส พรอ้มอุปกรณ์ 
7.2. ชัน้ 2-4 ประกอบดว้ย หอ้งพกัขนาด 27-28 ตร.ม. จ านวน 7หอ้ง/ชัน้ 

 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพิถีพิถนั เนื่องจากลกัษณะของกลุ่มนี้มลีกัษณะใหค้วามส าคญัเรื่องทีต่ ัง้
ท าเล และเรื่องของการท าอาหารเอง จากลกัษณะข้างต้น สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด
บรกิาร ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์การออกแบบตวัหอ้งพกั ขนาดของหอ้งพกั 27-28 ตร.ม. ประกอบดว้ย  
1.1. หอ้งนอน 1 หอ้ง ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย เตยีงนอน  

ตูเ้สือ้ผา้ โต๊ะเครือ่งแป้ง 
1.2. หอ้งน ้า 1 หอ้ง ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย ฝกับวั โถชกั

โครก อ่างลา้งหน้า กระจก 
1.3. หอ้งครวัขนาดเลก็ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย ตูเ้ยน็

ขนาดเลก็ ไมโครเวฟ และอ่างลา้งจาน 
2. ดา้นราคา  อตัราค่าเช่า 5,000-5,500 บาทต่อเตอืน 
3. ดา้นทีต่ ัง้ท าเล อยูใ่กลแ้หล่งกบัตวัเมอืง ใกล้กบัถนนใหญ่ และมรีถประจ าทางวิง่ผ่าน 
4. ด้านส่งเสรมิการตลาด มกีารให้ส่วนลดค่าเช่า ส าหรบัลูกค้ารายใหม่ การลดราคา

ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าน ้า หรอื ค่าไฟ ส าหรบัลูกค้าที่พกัเป็นเวลานาน และการโฆษณาด้วย
โปสเตอรป์ระกาศในแหล่งชุมชน  

5. ดา้นบุคคลากร การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนักงาน ความสามารถในการอธบิาย หรอื
ใหค้ าแนะน าแก่ผูท้ี่มาตดิต่อสอบถามรายละเอยีดต่างๆของหอพกั เช่น การพาชมหอ้งตวัอย่าง
และบรเิวณใกลเ้คยีง  

6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็แก่ผูเ้ช่า 
7. ด้านลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเมนท์ มกีารออกแบบรูปแบบอพาร์ทเมนท ์

ประเภทอาคาร 4 ชัน้ มจี านวนหอ้ง 28 หอ้ง ประกอบดว้ย  
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7.1 ชัน้ 1 ประกอบด้วย โถงต้อนรบั ลานจอดรถส่วนตัว ด้านบริการภายในพื้นที่
ส่วนกลาง ประกอบดว้ย บรกิารแม่บา้นท าความสะอาดหอ้งพกั บรกิารสระว่ายน ้า 
และรา้นสะดวกซือ้ 

7.2 ชัน้ 2-4 ประกอบดว้ย หอ้งพกัขนาด 27-28 ตร.ม. จ านวน 7หอ้ง/ชัน้ 
 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเน้นความประหยดั เนื่องจากลกัษณะของกลุ่มนี้มลีกัษณะ ชอบตากผา้ทีร่ะเบยีง 
และชอบซกัผ้าด้วยมอืเองประจ า การใช้บรกิารของตู้น ้าหยอดเหรยีญ  จากลกัษณะข้างต้น 
สามารถก าหนดกลยทุธก์ารตลาดบรกิาร ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์การออกแบบตวัหอ้งพกั ขนาดของหอ้งพกั 27-28 ตร.ม. ประกอบดว้ย  
1.1. หอ้งนอน 1 หอ้ง ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ประกอบดว้ย เตยีงนอน ตู้

เสือ้ผา้  
1.2. ห้องน ้า 1 ห้อง มแียกพื้นที่เปียกและแห้งชดัเจน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน

หอ้งพกั ประกอบดว้ย ฝกับวั โถชกัโครก อ่างลา้งหน้า กระจก 
1.3. ระเบยีง 

2. ดา้นราคา  อตัราค่าเช่า 5,000-5,500 บาทต่อเตอืน 
3. ดา้นทีต่ ัง้ท าเล อยูใ่กลแ้หล่งกบัตวัเมอืง ใกล้กบัถนนใหญ่ และมรีถประจ าทางวิง่ผ่าน 
4. ด้านส่งเสรมิการตลาด มกีารให้ส่วนลดค่าเช่า ส าหรบัลูกค้ารายใหม่ การลดราคา

ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ค่าน ้า หรอื ค่าไฟ ส าหรบัลูกค้าที่พกัเป็นเวลานาน และการโฆษณาด้วย
โปสเตอรป์ระกาศในแหล่งชุมชน  

5. ดา้นบุคคลากร การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ของพนักงาน ความสามารถในการอธบิาย หรอื
ใหค้ าแนะน าแก่ผูท้ี่มาตดิต่อสอบถามรายละเอยีดต่างๆของหอพกั เช่น การพาชมหอ้งตวัอย่าง
และบรเิวณใกลเ้คยีง  

6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็แก่ผูเ้ช่า 
7. ด้านลกัษณะทางกายภาพของอพาร์ทเมนท์ มกีารออกแบบรูปแบบอพาร์ทเมนท ์

ประเภทอาคาร 4 ชัน้ มจี านวนหอ้ง 28 หอ้ง ประกอบดว้ย  
7.1 ชัน้ 1 ประกอบด้วย โถงต้อนรบั ด้านบรกิารภายในพื้นที่ส่วนกลาง  ประกอบด้วย 

บรกิารซกั/อบ/รดี ราคาไม่แพง บรกิารตู้น ้าแบบหยอดเหรยีญ บรกิารรา้นอาหาร
ตามสัง่ 

7.2 ชัน้ 2-4 ประกอบดว้ย หอ้งพกัขนาด 27-28 ตร.ม. จ านวน 7หอ้ง/ชัน้ 
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ขอ้เสนอส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  

ประเดน็ต่างๆทีค่วรน ามาพจิารณาในการท าศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1. การศกึษาครัง้นี้มกีารเกบ็ขอ้มลูตวัอย่างเพยีง 200 คน เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในด้าน
เวลา การวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารเกบ็ขอ้มลูจากขนาดของกลุ่มประชากรทัง้หมด 

2. การศึกษาครัง้นี้ เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ท าให้มี
ข้อจ ากดัส าหรบัการวเิคราะห์ เพื่อให้ได้การวเิคราะห์ที่ถูกต้องและครอบคลุมมากยิง่ขึ้นและ
ขอ้มูลใกลเ้คยีงความเป็นจรงิมากที่สุด การวจิยัครัง้ต่อไปควรใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
การสมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัแบบสอบถาม 

3. การศึกษาครัง้ต่อไปควรมกีารศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจอพาร์ทเมนท ์
เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึความเป็นไปของธุรกจินี้  
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ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการแบง่กลุ่มคนวยัท างานท่ีเช่าพกัอาศยัอพารท์เมนทร์ายเดือน                       
ในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดักระบี่  โดยใช้รปูแบบการด าเนินชีวิต

และพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวชิา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่อง การแบ่งกลุ่ม
คนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพาร์ทเมนท์รายเดอืน ในเขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดั
กระบี่ โดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้ห้องเช่า ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องและมี
ผลประโยชน์ต่อบรษิทัเอกชนแต่อยา่งใด 
 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมในการใช้หอ้งเช่าของผูบ้รโิภคใน
เขตต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

2. เพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มคนวยัท างานที่เช่าพกัอาศยัอพารท์เมนท์รายเดอืนในเขต
ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่  
ในโอกาสน้ีทางผูว้จิยัขอขอบคุณ ทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้อยา่งสงู 
……………………………………………………………………………………………………...... 
 ค าช้ีแจง: แบบสอบถามนี้จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบั
ความคดิเหน็ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
รายละเอียด: แบบสอบถามมทีัง้หมด 2 ส่วน ดงันี้ (โปรดท ำทุกส่วน) 
  ส่วนที ่1: ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนที ่2: ขอ้มลูดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติของผูใ้ชห้อ้งเช่า 
  ส่วนที ่3: ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า 
**หมายเหต:ุ กรณุาตอบแบบสอบถามอย่างละเอียดและตรงตามความเป็นจริง** 
ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
1. เพศ   
 1. ชาย     2. หญงิ 
2. อาย ุ  
 1. 21-25 ปี     2. 26-30 ปี  
 3. 31-35 ปี     4. 36-40 ปี     
 5. 41-44 ปี     6. 45 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพสมรส  
 1. โสด     2. สมรส   
 3. หยา่รา้ง/หมา้ยหรอืแยกกนัอยู่ 
4. ระดบัการศกึษา  
 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   2. ปรญิญาตร ี  
 3. ปรญิญาโท    4. ปรญิญาเอก 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   
 1. ต ่ากว่า 2,000 บาท   2. 2,001-3,000 บาท 
 3. 4,001-5,000 บาท   4. มากกว่า 5,001 บาทขึน้ไป  
6. ประเภทของสถานทีท่ างานของท่าน 
 1. หน่วยงานราชการ   2. หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 
 3. สายการบนิ    4. โรงแรม 
 5. สถานบนัเทงิ    6. หา้งสรรพสนิคา้ 
 7.คา้ส่ง     8. องคก์รเอกชนประเภทอื่นๆ .......... (โปรดระบ)ุ 
 8. อื่นๆ………………………..(โปรดระบ)ุ 
7. ภมูลิ าเนาของท่าน 
 1. กรงุเทพฯ/ปรมิณฑล   2. อ าเภออื่นในจงัหวดักระบี ่  
 3. จงัหวดัอื่นในภาคเหนือ   4. จงัหวดัอื่นในภาคอสีาน  
 5. จงัหวดัอื่นในภาคกลาง   6. จงัหวดัอื่นในภาคตะวนัออก  
 7. จงัหวดัอื่นในภาคใต ้   8. ต่างประเทศ 
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8. อพารท์เมนทท์ีท่่านพกัอาศยัอยูใ่นปจัจบุนั 
 1. เกีย่วเงนิ 1 แมนชัน่    2. พนูศริเิฟอรน์ิเจอรอ์พารท์เมนท ์
 3. บา้นอภวิฒัน์แมนชัน่    4. ธนกรอพารท์เมนท ์
 5. JJ แมนชัน่     6. ราชพฤกษ์อพารท์เมนท ์
 7. เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่    8. เทพรตัน์การท่องเทีย่วอพารท์เมนท ์
 9. บา้นเกีย่วทอง แมนชัน่   10. โนอารแ์มนชัน่ 
9. ระยะทางจากอพารท์เมนทท์ีท่่านพกัไปทีท่ างานประมาณกีเ่มตร  
 1. 100 เมตร     2. 200 เมตร 
 3. 300 เมตร     4. 400 เมตร 
 5. อื่นๆ....................................... (โปรดระบ)ุ 
10. ขนาดของหอ้งพกัในอพารท์เมนทท์ท่ีานพกัอาศยัในปจัจบุนัมขีนาดพืน้ทีเ่ท่าไหร ่
 1. น้อยกว่า 24 ตารางเมตร    2. 25-29 ตารางเมตร 
 3. 30-34 ตารางเมตร    4. 35-40 ตารางเมตร 
 5. มากกว่า 40 ตารางเมตรขึน้ไป 
11. จ านวนสมาชกิทีพ่กัอาศยัดว้ยกนัในหอ้งทีท่่านเช่าพกัอาศยั 
 1. พกัอาศยัคนเดยีว     2. พกั 2 คน 
 3. พกั 3 คน      4. พกัมากกว่า 3 คน  
12. ท่านพกัอาศยัในอพารท์เมนทท์ีพ่กัแห่งนี้มาแลว้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ 
 1. 4-6 เดอืน     2. 7-9 เดอืน    
 3. 10-12 เดอืน     4. นานกว่า 1 ปี 
13. ท่านคาดว่าจะพกัอาศยัในทีพ่กัแห่งนี้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลานานเท่าไหร ่
 1. ไมเ่กนิ 3 เดอืน     2. 4-6 เดอืน 
 3. 7-9 เดอืน     4. 10-12 เดอืน 
 5. นานกว่า 1 ปี 
14. ราคาค่าเช่าทีท่่านตอ้งจา่ยต่อเดอืน (เฉพาะค่าหอ้งไมร่วมค่าน ้า, ค่าไฟ) 
 1. ต ่ากว่า 2,000 บาท/เดอืน    2. 2,001-3,000 บาท/เดอืน 
 3. 3,001-4,000 บาท/เดอืน    4. 4,001-5,000 บาท/เดอืน 
 5. มากกว่า 5,000 บาท/เดอืน 
15. โดยเฉลีย่ท่านอยูห่อ้งพกักีช่ ัว่โมง 
 1. น้อยกว่า 4 ชัว่โมง    2. 4-6 ชัว่โมง 
 3. 7-9 ชัว่โมง     4. 10-12 ชัว่โมง 
 5. มากกว่า 12 ชัว่โมง  
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16. ระยะเวลาในการเช่าทีร่ะบุในสญัญาเช่าอพารท์เมนทข์องท่าน 
 1. 3 เดอืน      2. 4 เดอืน 
 3. 6 เดอืน      4. 12 เดอืน 
 5. นานกว่า 1 ปี   
17. ท าไมท่านจงึเลอืกเช่าอพารท์เมนทแ์ห่งนี้ (เลือกเพียง 1 ตวัเลือก) 
 1. ใกลส้ถานทีท่ างาน    2. หอ้งพกัมรีาคาถูก 
 3. ใกลแ้หล่งชุมชน     4. มสีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั 
 5. การเดนิทางสะดวก    6. อื่นๆ………………….. (โปรดระบ)ุ 
18. ท่านรูจ้กัอพารท์เมนทน์ี้ไดอ้ยา่งไร (เลือกเพียง 1 ตวัเลือก) 
 1. หนงัสอืพมิพ ์    2. เพื่อนแนะน า 
 3. Internet      4. อื่นๆ………………….. (โปรดระบ)ุ 
19. สิง่ทีท่่านประทบัใจทีสุ่ดเกีย่วกบัทีพ่กัแห่งนี้ (เลือกเพียง 1 ตวัเลือก) 
 1. พนกังานบรกิาร -อธัยาศยัด ี  
 2. มรีะบบความปลอดภยัสงู 
 3. สภาพแวดลอ้มภายในทีพ่กัเงยีบสงบ  

 4. มคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
 5. เจา้ของอพารท์เมนท ์–ดแูลเอาใจใส่และรบัฟงัขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่า   
 6. อื่นๆ……………………….. (โปรดระบ)ุ 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติของผูใ้ชห้อ้งเช่า 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

รปูแบบการด าเนินชีวิต 
ความคิดเหน็ 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 
1 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
2 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
3 

เหน็
ด้วย 

 
 
4 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 
5 

1. ส่วนใหญ่ท่านดูรายการโทรทศัน์ทีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า  

     

2. ท่านมกัจะออกไปดหูนงัทีโ่รงหนงัเสมอ       
3. ท่านมักจะซื้อแผ่นหนังมาดูที่ห้องพักเป็น
ประจ า  

     

4. ท่านมกัจะชอบซือ้เสือ้ผา้เป็นประจ าในวนัหยดุ      
5. ท่านชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านเป็น
ประจ าในวนัหยดุ  

     

6. ส่วนใหญ่ท่านออกก าลังกายเป็นประจ าใน
วนัหยดุ 

     

7. ส่วนใหญ่ท่านชอบว่ายน ้ า เ ป็นประจ าใน
วนัหยดุ  

     

8. ส่วนใหญ่ท่านมกัจะกลบัทีพ่กัดกึๆเป็นประจ า      
9. ท่านมกัจะชอบซื้อของใช้ที่รา้นสะดวกซื้อเป็น
ประจ า 

     

10. ท่านมกัจะชอบซือ้ของใชท้ีs่upermarket หรอื
หา้งสรรพสนิคา้เป็นประจ า 

     

11. ส่วนใหญ่ท่านมกัจะซื้ออาหารมาแช่เยน็เก็บ
ไวท้านเป็นประจ า 

     

12. ส่วนใหญ่ท่านจะท าอาหารทานเองเป็นประจ า      
13. ท่านมกัจะไปใชบ้รกิารส่งของทีไ่ปรษณียเ์ป็น
ประจ า 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติของผูใ้ชห้อ้งเช่า (ต่อ) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

รปูแบบการด าเนินชีวิต 
ความคิดเหน็ 

ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 
1 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 
2 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
3 

เหน็
ด้วย 

 
 
4 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 
5 

14. ท่านมกัจะชอบออกไปเลีย้งสงัสรรคก์บัเพื่อน
เป็นประจ าในวนัหยดุ 

     

15. ท่านมกัจะชอบสังสรรค์กับเพื่อนที่ห้องพัก
เป็นประจ า 

     

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า  
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

พฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 
ความคิดเหน็ 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
 
 
1 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
2 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
3 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
 
 
5 

16. ท่านมกัจะชอบเปิดแอร์เวลานอนเป็น
ประจ า  

     

17. ท่านชอบเปิดพดัลมเวลานอนเป็นประจ า      
18. ท่านมกัจะมพีีน้่อง ญาต ิหรอืเพื่อน แวะ
มานอนคา้งทีห่อ้งดว้ย 

     

19. ปกติท่านจะต้องแต่งหน้าที่บ้านให้เสร็จ
ก่อนทีจ่ะออกไปท างานเป็นประจ า  

     

20. ปกตทิ่านจะไปแต่งหน้าที่ท างานทุกเช้า
เป็นประจ า  
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า (ต่อ) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

พฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 
ความคิดเหน็ 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
 
 
1 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
2 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
3 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
 
 
5 

21. ส่วนใหญ่ท่านมกัจะต้องน างานกลบัมา
ท าทีห่อ้งพกัเป็นประจ า  

     

22. ท่านท างานกะดกึเป็นประจ า      
23. ท่านใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท างานที่
หอ้งพกัเป็นประจ า 

     

24. ท่านใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อความ
บนัเทงิ (เช่นเล่นเกมส ์,ดูหนัง)ทีห่อ้งพกัเป็น
ประจ า 

     

25. ส่วนใหญ่ท่านจะชอบอาบน ้ า อุ่นเป็น
ประจ า 

     

26. ท่านอยากใหม้หีอ้งน ้าในหอ้งนอน      
27. ท่านชอบให้พื้นที่ในห้องน ้ ามีการแบ่ง
ส่วนเปียก-แหง้ชดัเจน  

     

28. ท่านมักจะชอบปลูกต้นไม้ที่บริเวณ
ระเบยีงหอ้งพกัของท่าน 

     

29. ส่วนใหญ่ท่านมกัจะตากผา้ทีร่ะเบยีงเป็น
ประจ า 

     

30. ปกติแล้วท่านขับรถยนต์ส่วนตัวหรือ
มอเตอรไ์ซดไ์ปท างานทุกวนั  

     

31. ส่วนใหญ่ท่านท าความสะอาดห้องพัก
เอง  

     

32. ท่านมักจะให้พนักงานมาท าความ
สะอาดหอ้งพกัให ้
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า (ต่อ) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

พฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 
ความคิดเหน็ 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
 
 
1 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
2 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
3 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
 
 
5 

33. ท่านท าความสะอาดห้องพกัอย่างน้อย
สปัดาหล์ะครัง้ 

     

34. หากมีอุปกรณ์ / เครื่องใช้ในห้องพัก
เสยีหาย ท่านสามารถซ่อมเองได ้

     

35. หากมีอุปกรณ์ / เครื่องใช้ในห้องพัก
เสยีหาย ท่านมกัจะเรยีกพนกังานมาซ่อมให ้

     

36. ท่านมกัจะซกัผา้ดว้ยมอืเองเป็นประจ า      
37. ท่านมกัจะรดีผา้เองเป็นประจ า      
38. ท่านมกัจะน าเสื้อผ้าไปจ้างร้านบรกิาร
ซกั/อบ/รดี เป็นประจ า 

     

39. ท่านมกัจะซกัผ้าโดยใช้บรกิารเครื่องซกั
ผา้แบบหยอดเหรยีญเองเป็นประจ า  

     

40. ส่วนใหญ่ท่านจะเตมิน ้าดื่มโดยใชบ้รกิาร
ตูน้ ้าแบบหยอดเหรยีญเองเป็นประจ า 

     

41. ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัถนนใหญ่ มรีถประจ า
ทางวิง่ผ่าน  

     

42. ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งใกลบ้โรงพยาบาล  

     

43. ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะต้องใกล้กบัซุปเปอรม์ารเ์กต็หรอื
หา้งสรรพสนิคา้ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชห้อ้งเช่า (ต่อ) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงใน   เพียงค ำตอบเดียว ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 

พฤติกรรมการใช้ห้องเช่า 
ความคิดเหน็ 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 
 
 
1 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
 
 
2 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 
3 

เหน็
ด้วย 

 
 
 
4 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

 
 
 
5 

44. ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัวนิรถมอเตอรไ์ซด ์  

     

45. ที่ตัง้ท าเลของอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งใกลก้บัสถานทีท่ างาน 

     

46. ท าเลห้องพกัในอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูห่วัมมุ 

     

47. ท าเลห้องพกัในอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูใ่กลบ้นัได 

     

48. ท าเลห้องพกัในอพาร์ทเมนท์ที่ท่านจะ
เลอืกพกัจะตอ้งเป็นหอ้งทีอ่ยูช่ ัน้บนสุด 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ภาคผนวก ข 
รปูภาพอพารท์เมนท์ 

 
โนอารแ์มนชัน่ 

 

 

 
เจา้คุณแมนชัน่ 

 

 

 



200 

 

ส าราณเรสเิดนท ์

 

 

 
บา้นเจา้คุณ 

 

 
เกีย่วเงนิ 1 แมนชัน่ 

 



201 

 

เกีย่วเงนิ 2 แมนชัน่ 

 

 

 
บา้นเกี่ยวทอง แมนชัน่ 

 

 

 
 



202 

 

สงวนพงศอ์พารท์เมนท์ 
 

 

 
บา้นสบายด ีแมนชัน่ 

 

 



203 

 

พนูศริเิฟอรน์ิเจอร ์อพารท์เมนท ์

 

 

 
เทพรตัน์การท่องเทีย่ว อพารท์เมนท์ 

 

 

 
 



204 

 

จฑุารตัน์อารท์เมนท์ 
 

 
 
 

ราขพฤกษ์อพารท์เมนท์ 
 

 
 

 
 



205 

 

ธนกรอพารท์เมนท ์

 

 

 
บา้นอภวิฒัน์ แมนชัน่ 

 

 

 
 
 
 



206 

 

JJ,JJ2 แมนชัน่ 

 

 
 

วกินัดาแมนชัน่ 

 

 

 
 



207 

 

เอแมนชัน่ 

 

 

 
ยเูรสซเิดน็ท ์

 

 

 
 
 



208 

 

บา้นอนัดามนั แมนชัน่ 

 

 

 
 

กรีะญาดา อพารท์เมนท ์

 

 

 
 



209 

 

ชานชเล แมนชัน่ 
 

 
  



 

 

ภาคผนวก ค 
แผนท่ีตัง้ท าเลของอพารท์เมนท์ 

 



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาวปทัมาภรณ์ ศิรพิฤฒกุิล เกิดเมื่อวนัที่ 1เดอืนมกราคม พ.ศ. 2533 ส าเร็จ
การศกึษาปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการเงนิ เมื่อ
ปีการศึกษา 2555 และได้เข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
กลุ่มวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2556    


