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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
เลอืกหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ซึง่กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคที่ใชห้รอื
เคยใชบ้รกิารหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดย ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะห์ ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตร ี           
มอีาชพีพนกังานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-15,000 บาท และมสีถานภาพโสด  
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับด ี             
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
กระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อยู่ในระดบัมาก 
ทุกด้าน คือ ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการปัญหา ด้านการตัดสนิใจเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืก และ ดา้นการคน้หาขอ้มลู ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด             
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจ หอพกั ผูบ้รโิภค 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 The purpose of the research was to study the service marketing mix in relation to selection 
decisions on dormitories in the Mueang District of the Pathum Thani Province. The sample in this research 
consisted of four hundred consumers in the Mueang District of the Pathum Thani Province, who have lived or 
who still live in these dormitories. It was conducted with a questionnaire as the main tool used to collect the 
statistical data used in the data analysis, including percentage, mean, standard deviation, and the analysis of 
variance by using t-test, one-way ANOVA, least significant difference and the Pearson product moment 
correlation coefficient. 
 An analysis of the results of this study are as follows: 
 The majority of the samples were female, single, aged between twenty to twenty nine years of age, 
held a Bachelor’s degree were company employees with an average monthly income Baht 10,001 - 15,000. 
 Mostly, consumers had their own overall opinion on the service marketing mix at a good level. The 
opinion on place, process, people, physical evidence, price, product and promotion aspects were at good 
level, respectively. 
 The opinions of consumers’ selection decisions on dormitories in the Mueang District of the 
Pathum Thani Province regarding to need recognition, purchasing decisions, post purchasing behavior, 
evaluation and information search are in high level respectively. 
 The results of the hypotheses testing were as follows: 
 The consumers with different education levels have different patterns in terms of selection 
decisions regarding dormitories in the Mueang District of the Pathum Thani Province at statistically significant 
level of 0.01. 
 The service marketing mix in terms of product, people, physical evidence, process and overall 
aspects have moderate relationships with regard to selection decisions regarding dormitories in the Mueang 
District of the Pathum Thani Province with statistically significant level of 0.01. 
 The service marketing mix in terms of price, place and promotion aspects had rather low 
relationships with selection decisions regarding dormitories in the Mueang District of the Pathum Thani 
Province with a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: The Decision, Hostels, Consumers 
 
บทน า 
 หอพกัถือว่าเป็นที่อยู่อาศยัและเป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ี่มคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์  โดยมนุษย์
ส่วนใหญ่นัน้มกัจะแสวงหาถิ่นฐานที่อยู่อาศยัที่มคีวามปลอดภยั มคีวามมัน่คง มคีวามสะดวกสบาย และสามารถเอื้อ
ประโยชน์ต่อการใชช้วีติ เช่น ช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปทีท่ างานหรอืสถาบนัศกึษา ซึง่ลกัษณะที่
อยู่อาศยัของแต่ละบุคคลนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัไปโดยการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัจะต้องพจิารณาจากองคป์ระกอบหลายๆ 
องคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกบั แต่ละบุคคลและมคีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบการด าเนินชวีติใน
แต่ละยุคสมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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  จงัหวดัปทุมธานีถอืเป็นศูนย์รวมส าคญัที่มคีวามเจรญิเติบโตทางด้านการศกึษา สงัคม และเศรษฐกจิเป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศยัเกิดการหลัง่ไหลของประชากรจ านวนมากเขา้มาอยู่อาศยั และเป็น
สาเหตุที่ท าให้ธุรกจิที่พกัอาศยัในรูปแบบการเช่ามกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ เนื่องจากแต่ละบุคคลนัน้มวีตัถุประสงค์  
และมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกนัในการเลือกที่อยู่อาศยั จึงท าให้มีเหตุผลหรือแนวความคิดในการเลือกที่อยู่อาศัย            
ที่หลากหลายและไม่เหมอืนกนั เช่น เพื่อมาศกึษาต่อในสถาบนัศกึษาเพราะจงัหวดัปทุมธานีถือว่าเป็นศูนย์รวมของ
สถาบนัการศกึษาที่มคีุณภาพ มมีาตรฐาน มีชื่อเสยีง อยู่หลายสถาบนั ทัง้สถาบนัการศกึษาที่เป็นรฐับาลและเอกชน  
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อมาท างานเพราะจงัหวดัปทุมธานีเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งที่ส าคัญ               
คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศยั ย่อมมคีวามต้องการที่พกัอาศยั ซึ่งหอพกักเ็ป็นอีกทางเลอืกหนึ่งส าหรบัการอยู่อาศยั 
โดยเฉพาะหอพกั ที่อยู่ในบรเิวณใกล้ๆ กบัสถานที่ท างาน สถาบนัการศึกษา นอกจากเหตุผลดงักล่าวนัน้สิง่ส าคญั               
ที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกที่พกัอาศยัยงัมอีกีหลากหลายเหตุผล ได้แก่ ราคาที่มคีวามเหมาะสมกบัที่พกัอาศยั                
สิง่อ านวยความสะดวกที่ครบครนั การบรกิารทีด่ ีสิง่แวดล้อมบรเิวณรอบหอพกั บรรยากาศภายในหอพกั ระบบการ
รกัษาความปลอดภยัของหอพกั และการคมนาคมทีม่คีวามรวดเรว็ เป็นตน้ 
  ธุรกิจเกี่ยวกบัหอพกัจงึเป็นธุรกจิที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเรว็  ซึ่งสงัเกตได้อย่างชดัเจน จากการ
โฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเวบ็ไซต์ทางป้ายโฆษณา หรอืการแจกใบปลวิบรเิวณ แหล่งชุมชนทีส่ าคญั
หลายแห่ง และเพื่อดงึดูดความสนใจของกลุ่มประชากรที่มรีูปแบบแนวคดิ ในการตดัสนิใจเลอืกทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ปลีย่นไป
จากอดตี จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้ ิจยัมคีวามสนใจ ทีจ่ะศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภค ในจงัหวดัปทุมธานี เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มคีวามต้องการใช้บรกิาร                         
ทีพ่กัอาศยัในรูปแบบการเช่า เพิม่มากขึน้ หอพกัจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส าหรบัการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัอาศยั โดยไดม้ี
การเจาะจงศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัในจงัหวดัปทุมธานี ซึง่ผลการวจิยั               
ทีไ่ดส้ามารถน ามาช่วยในการวางแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิดา้นการตลาดบรกิาร เพื่อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการ
ด าเนินธุรกจิ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างตรงจุด อนัจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ในการเป็นผูน้ า
ทางดา้นการตลาด 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลือกหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานีจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจเลือกหอพักของ
ผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญงิ 
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   1.1.2 อาย ุ
    1) อายุ 20-29 ปี 
    2) อายุ 30-39 ปี 
    3) อายุ 40-49 ปี  
    4) อายุ 50 ปีขึน้ไป 
   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  
    2) ปรญิญาตร ี
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.4 อาชพี 
    1) นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    2) รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
    3) พนกังานบรษิทั 
    4) อาชพีอื่นๆ โปรดระบุ _________________ 
   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท  
    2) 5,001-10,000 บาท 
    3) 10,001-15,000 บาท 
    4) 15,001-20,000 บาท 
    5) 20,001-25,000 บาท 
    6) 25,001 บาท ขึน้ไป  
   1.1.6 สถานภาพ 
    1) โสด 
    2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    3) หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
  1.2  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
   1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
    1.2.2  ดา้นราคา 
    1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
    1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
    1.2.5  ดา้นบุคคล 
    1.2.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
    1.2.7  ดา้นกระบวนการ 
  2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การตัดสนิใจเลือกหอพักของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธาน ี
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ ต่อเดอืน 
และสถานภาพ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
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  2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืก
หอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ดุษฎี ไวจงเจริญ (2558) ปารณีย์ ศิรติัง (2557) ชชัวาล เวศย์วรุตม์ (2553) จากงานวิจยันี้ ผู้วิจยั ได้น า
แนวคดิดา้นลกัษณะประชากรศาสตรม์าเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
  พจนารถ อิ่มสอน (2557) สุชาดา ว่องวาณิช (2550) จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจยัได้น าแนวคิด ด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์และด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เช่น                    
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา เป็นตน้ 
  รชัชยั อุไรพนัธ์ (2551) จากงานวจิยันี้ ผู้วจิยัได้น าแนวคดิมาประยุกต์ใช้กบังานวจิยั เพื่อก าหนดตวัแปร           
ซึง่มตีวัแปรตน้ คอื ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และตวัแปรตามคอื การตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภค  
  งานวจิยัที่ได้กล่าวมาขา้งต้นนัน้ มคีวามคล้ายคลึงกนัในด้านของลกัษณะทางประชากร ศาสตร์ และส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารทีเ่ป็นตวัแปรต้น และการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคซึง่เป็น ตวัแปรตาม โดยตวัแปร
ของผูว้จิยัมคีวามคลา้ยกบังานวจิยัขา้งตน้ และผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ด ้มาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารหอพกั ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัปทุมธานีซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้บรโิภคที่ใช้หรอืเคยใช้บริการหอพักในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่างจากการค านวณโดยใชส้ตูรหาตวัอยา่งแบบ
ไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชบญัชา. 2545: 25-26) ก าหนดความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ด้วยความเชื่อมัน่ 
95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ผูว้จิยัไดเ้พิม่เป็น 400 ตวัอย่าง ส าหรบัการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง มขี ัน้ตอนดงันี้ 
 

ผลการวิจยั  
 ผลการศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภค           
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  
  เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 และเพศชาย 
จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 ตามล าดบั 
  อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 20 - 29 ปี จ านวน 229 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 รองลงมา
อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 26.50 ถดัมามอีายุ 40 - 49 ปี จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 
และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั 
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  ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 229 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 57.25 รองลงมาระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 และระดบัการศกึษา
สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 
  อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัท จ านวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.25 
รองลงมาอาชีพนักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 131 คน คดิเป็นร้อยละ 32.75 ถดัมาอาชพีอื่นๆ จ านวน 59 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 14.75 และอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 ตามล าดบั 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 -15,000 บาท 
จ านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 90 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 22.50 ถดัมารายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 มรีายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 27 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 6.75 ตามล าดบั  
  สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 290 คน คดิเป็นร้อยละ 72.50 
รองลงมาสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 และสถานภาพ หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับดีทุกด้าน  คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย              
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 3.95 3.91 3.91 3.77 3.76 และ 3.61 ตามล าดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น มรีายละเอยีดดงันี้ 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับด ี                   
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ระบบรกัษาความ
ปลอดภยัต้องได้มาตรฐาน ห้องพกัมขีนาดที่เหมาะสม อาคารมีการออกแบบ ที่ทนัสมยั และรูปแบบห้องพกัมคีวาม
หลากหลาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 3.89 3.66 และ 3.54 ตามล าดบั 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ผู้บรโิภคมีความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ห้องพกัมรีาคาเหมาะสมกบั
ขนาดของหอ้งและสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั เงนิมดัจ าเหมาะสม เช่น 3 เดอืน 6 เดอืน เป็นต้น และการคดิ
ค่าสาธารณูปโภคในอตัราทีเ่หมาะสม เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 3.78 และ 3.67 ตามล าดบั 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ ในระดบัดมีาก คอื ความสะดวก
ในการเดนิทาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 และผูบ้รโิภคมรีะดบั ความคดิเห็นในระดบัด ีคอื ความเหมาะสมของท าเล
ทีต่ัง้หอพกั เช่น ใกลส้ถานศกึษา ใกลท้ีท่ างาน ใกลศู้นยก์ารคา้ และพืน้ทีจ่อดรถสะดวก เพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.11 และ 3.88 ตามล าดบั 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีทุกขอ้ คอื การตดิป้าย
ชื่อหอพกัทีส่ามารถสงัเกตไดง้่าย ชดัเจน การจดัโปรโมชัน่ใหก้บัผูเ้ช่า เช่น การใหส้่วนลด และความสม ่าเสมอของการ
โฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊ค โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 3.53 และ 3.45 ตามล าดบั 
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  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.91 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ความมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ขีอง
พนักงาน ความเรยีบร้อย สะอาด ของเครื่องแบบพนักงาน และความสามารถของพนักงานในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินหรอืปัญหาไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 3.96 และ 3.79 ตามล าดบั  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดบัดี ทุกข้อ คือ การจดัวาง
ต าแหน่งเคาน์เตอรบ์รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม ความแขง็แรง คงทน ไดม้าตรฐานของอุปกรณ์และสิง่อ านวยความ
สะดวกของหอพัก และการออกแบบหอพักทันสมัย ปรบัปรุงอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 3.93 และ 3.81 
ตามล าดบั 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับด ี              
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ระบบการบรหิาร
จัดการหอพักต้องมีมาตรฐาน การให้บริการต้องมีความรวดเร็ว การให้บริการ มีความถูกต้องแม่นย า และ                       
มปีระสทิธภิาพการวางแผนในการแก้ไขปัญหา เมื่อเกดิความผดิพลาดภายในหอพกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 3.97 
3.95 และ 3.87 ตามล าดบั  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกหอพกัของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี  
  การตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ผูบ้รโิภคมรีะดบั ความคดิเหน็ในระดบั
มากทุกด้าน คือ ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการ ด้านการตัดสนิใจเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืก และ ดา้นการคน้หาขอ้มูล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.00 3.93 3.81 และ 3.76 ตามล าดบั และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น มรีายละเอยีดดงันี้ 
  ด้านการรบัรูถ้ึงความต้องการ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ใชบ้รกิารหอพกัเพื่อความสะดวกในการ
เดนิทาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 และผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก คอื มบีา้นไกลจากทีท่ างาน/สถานศกึษา 
และมคี่าใชจ้่ายในการเดนิทางมาก เมื่อเทยีบกบัรายได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และ 3.89 ตามล าดบั 
  ด้านการค้นหาข้อมูล ผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกขอ้ คอื มกีารสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกหอพกั
จากสมาชิกในครอบครวัหรือเพื่อน มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัหอพักจากพนักงานขาย และมีการค้นหาข้อมูล
เกีย่วกบัหอพกัผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ ป้ายโฆษณาใบปลวิ เป็นต้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 3.77 และ 
3.70 ตามล าดบั 
  ด้านการประเมินผลทางเลือก ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกขอ้ คอื มกีารเลอืกหอพกัจากความครบครนัของ
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น แอร ์เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องท าน ้าอุ่น มกีารเลอืกหอพกัจากความสวยงาม และลกัษณะ
ของหอพกั และให้ความส าคญัในการเลอืกหอพกั จากชื่อเสยีงของหอพกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 3.86 และ 3.63 
ตามล าดบั 
  ด้านการตดัสินใจเลือก ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ คือ ตัดสินใจเลือกหอพัก เนื่องจากได้รับ
ประโยชน์จากการพกัอาศยัตามความต้องการที่ท่านคาดหวงัไว้ ตัดสนิใจเลอืกหอพกั เนื่องจากราคาตรงกบัที่ท่าน
คาดหวงัไว ้และตดัสนิใจเลอืกหอพกั เน่ืองจากความน่าเชื่อถอืของชื่อเสยีงหอพกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 4.07 และ 
3.78 ตามล าดบั 
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  ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.93 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกขอ้ คอื ได้รบั ความพงึพอใจจากการพกั
อาศยัในหอพกั ได้รบัการบรกิารหลงัการขายด ีเช่น การบรกิารซ่อมบ ารุง และได้รบัการบรกิารที่ดขี ึน้ เช่น การเพิ่ม
ช่องทางในการช าระเงนิค่าเช่าหอพกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 3.91 และ 3.83 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
  การทดสอบสมมตฐิาน ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกหอพกั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกหอพกั ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี ด้านการตดัสนิใจเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลอืกหอพกั ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี ด้านการตดัสนิใจเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 
  สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
ปทุมธานี แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลอืกหอพกัใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการตดัสนิใจเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า ดา้นการตดัสนิใจเลอืก มคีวามแตกต่างอยู่จ านวน 2 คู่ 
คอื ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี น้อยกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า ปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
  สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
ปทุมธานี ดา้นการตดัสนิใจเลือก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้ 
  สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกั ในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืก
หอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ด้านการตดัสนิใจเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05             
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
  สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกหอพกัในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทุมธานี แตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการตดัสนิใจเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ                
มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  
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  ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจเลือกหอพักของ
ผู้บรโิภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ ์                
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั การตดัสนิใจเลอืก
หอพักของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ                  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลือกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืก
หอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภค 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บั
การตัดสินใจเลือกหอพักของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01                      
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกั
ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของ
ผูบ้รโิภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ผลการทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ               
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกั
ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกหอพกัในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 
พบว่า 



 10 

  ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืก
หอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ด้านการตดัสนิใจเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคแต่ละบุคคลใหค้วามส าคญักบักระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเลอืกหอพกัทีใ่หค้วามเหมาะสมหรอื
สอดคลอ้งกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั ท าใหก้่อนการตดัสนิใจซือ้ผูบ้รโิภคนัน้อาจจะ
มกีารพจิารณาในดา้นต่างๆ เพื่อใชใ้น การตดัสนิใจที่เหมอืนกนั และมกีารตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนัถงึแมว้่าจะมเีพศ 
อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัก็ตาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาดา ว่องวาณิช 
(2550) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมการตลาดการใหบ้รกิาร และแรงจูงใจ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้น
มอืสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลินน์ โฮม มอร์ทเกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าที่มอีายุ 
อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้น มอืสอง ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม 
มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รชัชยั อุไรพนัธ ์(2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการตดัสนิใจเลอืก
ซือ้หอ้งชุดฯ คอนโดมเินียมในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ และสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้ม ในการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการกลบัมาซือ้หอ้งชุดฯไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคัญทางสถติ ิ
0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปารณีย์ ศิรติัง (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุ และอาชพี
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พจนารถ อิม่สอน (2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเช่าอพารท์เมนทข์อง
ผูบ้รโิภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ช่า อพารท์เมนทท์ีม่เีพศ อายุ สถานภาพ และอาชพี
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเช่าอพารท์เมนทข์องผูบ้รโิภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะ
อยู่อพารท์เมนทปั์จจุบนัไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดุษฎ ีไวจงเจรญิ 
(2558) ศกึษาเรื่อง องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของผู้บรโิภคบรเิวณเสน้
รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศและอาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม
บรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05  
  ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี ดา้น
การตดัสนิใจเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
มกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัมากทีสุ่ด เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าวอาจจะมคีวามต้องการหรอืความจ าเป็นในการพกั
อาศยัทีแ่ตกต่างกนัไป และมกีระบวนการตดัสนิใจในมุมมอง ทีห่ลากหลายในแต่ละสถานทีพ่กัอาศยั โดยใหค้วามส าคญั
กบัรายละเอยีดของทีพ่กัอาศยัมากกว่าระดบัการศกึษาอื่น จงึท าใหก้ารตัดสนิใจเลอืกหอพกัสงูกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคในช่วง
ระดบัการศกึษาอื่น ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ รชัชยั อุไรพนัธ ์(2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด             
ที่มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มในการตัดสนิใจเลือกซื้อห้องชุดฯ คอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมห านคร 
ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มในการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการกลบัมาซือ้หอ้งชุดฯ 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชัวาล เวศย์วรุตม์ (2553) ศกึษา
เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกพกัอาศยัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่
มผีลต่อการตัดสนิใจการเลอืกพกัอาศยัในหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืงจงัหวดันครปฐมจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลพบว่า ระดบัการศกึษา มผีลท าให้การตดัสนิใจการเลอืกพกัอาศยัในหอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืงจงัหวดั
นครปฐม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารณีย ์ศริติงั (2557) ศกึษา
เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีแตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พจนารถ อิม่สอน (2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่
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มผีลต่อพฤตกิรรมการเช่าอพารท์เมนทข์องผูบ้รโิภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ช่าอพาร์
ทเมนท์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้บริโภค ในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ในด้าน ความตัง้ใจที่จะอยู่อพาร์ทเมนท์ปัจจุบันแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดุษฎ ีไวจงเจรญิ (2558) ศกึษาเรื่อง องคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย                  
ดา้นงบประมาณในการซือ้ และดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิระดบั .01 และ .05 
ตามล าดบั  
  สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจเลอืกหอพักของผู้บรโิภค              
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับ             
ปานกลาง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเกี่ยวกับ การส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมากขึ้น เช่น การ
ออกแบบหอพกัทีม่คีวามทนัสมยั การก าหนดราคาหอพกัในราคาทีเ่หมาะสม ท าเลทีต่ัง้ของหอพกัมคีวามสะดวกในการ
เดนิทาง การโฆษณาหอพกัผ่าน สื่อต่างๆ พนักงานภายในหอพกัมกีารใหบ้รกิารทีด่ ีเป็นต้น ซึง่การส่งเสรมิการตลาด
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัเพิม่มากขึน้ในระดบั ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ พษิณุ จงสถติวฒันา (2544: 10) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คอื ปัจจยัผนัแปรทางการตลาด 
ที่ผู้บรหิารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการพรอ้มทัง้น าไปสู่ความพอใจสูงสุดมาสู่
ตลาดเป้าหมาย สว่นประสมการตลาดเป็นปัจจยั แปรผนัทางการตลาดทีผู่บ้รหิารสามารถควบคุมไดแ้ละเป็นหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิารทีจ่ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นปัจจยัผนัแปรเหล่านี้ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของตลาดเป้าหมายและ
สภาวะทางการแขง่ขนั เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ขนัและสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลกูคา้เป้าหมาย และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สุชาดา ว่องวาณิช (2550) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดการให้บรกิาร และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบริษัท ลินน์ โฮม  มอร์ทเก็จ จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมการตลาดการใหบ้รกิารของบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั โดยรวม
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอร์ทเกจ็ จ ากดั            
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจเลือกหอพักของ
ผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูบ้รโิภคเหน็ว่า รปูแบบของหอพกัหรอืลกัษณะของหอพกัสว่นใหญ่มลีกัษณะทีค่ลา้ยกนั เช่น 
ขนาดของหอ้งพกั ความหลากหลายของจ านวนหอ้งพกั ความทนัสมยัของหอ้งพกั และระบบรกัษาความปลอดภยัของ
หอพกั จงึท าใหผู้้บรโิภคมทีางเลอืกทีห่ลากหลายตามความต้องการ และมกีารตดัสนิสนิใจเลอืกหอพกัเพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์ (2548: 50) ที่กล่าวว่า สิง่ใดทีเ่สนอขายต่อตลาด
เป้าหมายทีส่ามารถตอบสนองความต้องการได ้( Anytime that can be offered to a market that might be satisfy a 
want or need ) คอื สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองความตอ้งการ ไดท้ัง้ลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม เป็นสิง่ทีม่ตีวัตน 
สามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) คอื ตวัสนิคา้ทีม่ตีวัตน (Physical product) เช่น โทรทศัน์ รถยนต์ ฯลฯ และสิง่ทีข่ายกนั
ในตลาดโดยไม่มีตัวตนที่แน่นอน ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ ( Intangible products) คือสิ่งที่เรียกว่าบริการ 
(Service) เช่น การใหบ้รกิารค าแนะน าในการออกก าลงักาย การใหบ้รกิารค าแนะน าในการใหข้อ้มูลของสนิคา้ เป็นต้น 
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ซึง่ข ัน้ตอนของการส่งมอบบรกิารแบ่งตามลกัษณะความจ าเป็นได ้2 ประเภท คอื บรกิารจ าเป็น เป็นการบรกิารลูกค้า             
ที่มีความจ าเป็นต้องมาใช้บรกิาร หากไม่มาใช้บรกิารอาจท าให้ร่างกายไม่แขง็แรง ไม่กลบัสู่สภาวะปกติ และท าให้
เสยีเวลา เช่น บรกิารรกัษาพยาบาล บรกิารตดัผม เป็นต้น และบรกิารฟุ่มเฟือย เป็นบรกิารทีลู่กคา้ ไม่จ าเป็นตอ้งมาใช้
บรกิาร สาเหตุของการใช้งานบรกิาร คอื ความต้องการด้านความสวยงาม ความทนัสมยั ความสะดวกสบาย ความ
รวดเรว็ เช่น บรกิารเสรมิความงาม เป็นตน้ สนิคา้ทีม่ตีวัตนจะมกีารพฒันาหบีห่อรวมถงึการน าเทคโนโลยมีาช่วยสรา้ง
ความน่าสนใจในตวัสนิค้าและการดงึดูดความต้องการของลูกค้า ส่วนการบรกิารเป็นสนิค้าที่ไม่มีตวัตน สมัผสัไม่ได ้                  
ท าใหก้ารเปลีย่นแปลงเป็นไปไดช้า้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาดา ว่องวาณิช (2550) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสม
การตลาดการให้บรกิาร และแรงจูงใจที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิัท 
ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดการใหบ้รกิารของบรษิัท 
ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้บา้นมอืสองของลูกคา้ 
ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ รชัชยั อุไรพนัธ ์(2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อห้องชุดฯ คอนโดมเินียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์
โดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มในการตัดสนิใจเลือกซื้อห้องชุดฯ คอนโดมิเนียม ด้านการกลบัมาซื้อห้องชุดฯ           
ในอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผู้บรโิภค           
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดับ
ค่อนข้างต ่า เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าหอพักแต่ละแห่งนัน้มีระดับราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับท าเลที่ตัง้           
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และลกัษณะของหอ้งพกั ท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัโดยมกัจะพจิารณาจาก
ราคาทีพ่กักบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการ พกัอาศยั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคแต่ละบุคคล 
ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคมี การตัดสินสินใจเลือกหอพักเพิ่มมากขึ้นในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ            
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 212 - 213) ทีก่ล่าวว่า การพจิารณาดา้นราคาจะต้องรวมถงึระดบัราคา เน่ืองจาก
ราคามีส่วนในการท าให้บรกิารต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั และมีผลต่อผู้บรโิภคในการรบัรู้ถึงคุณค่าที่ได้รบัจากการ
บรกิาร โดยเทียบระหว่างราคาและคุณภาพของบรกิาร เช่น ราคาของพัสดุ ราคาค่าขนส่ง ฯลฯ และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รชัชยั อุไรพนัธ ์(2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้หอ้งชุดฯ คอนโดมเินียมในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นราคาโดยรวม
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มในการตดัสนิใจเลอืกซื้อห้องชุดฯ คอนโดมเินียม ด้านการกลบัมาซื้อห้องชุดฯในอนาคต              
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารณีย ์ศริติงั (2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสม
ทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานี อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั การตดัสนิใจเลอืก
หอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า เนื่องจากหอพกัส่วนใหญ่มกัจะมที าเลทีต่ัง้อยู่ใกลก้บัสถานศกึษา ใกล้ทีท่ างาน และใกล้
ศนูยก์ารคา้ ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกสบาย เขา้ถงึไดง้่ายและรวดเรว็มากขึน้กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมกีาร
ตดัสนิสนิใจเลือกหอพักเพิ่มมากขึ้นในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler (1997: 92) ที่กล่าวว่า 
โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ย สถาบนั และกจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิาร จากองคก์ารหรอืผูผ้ลติ
ไปยงัตลาดสถาบนัทีน่ าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด คอืสถาบนัทางการตลาด อาจจะเป็นคนกลางต่างๆ ส่วนกจิกรรมทีช่่วย
ในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนสง่ การคลงัสนิคา้ และ การเกบ็รกัษาคลงัสนิคา้ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบั
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งานวจิยัของ สชุาดา ว่องวาณิช (2550) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมการตลาดการใหบ้รกิาร และแรงจูงใจทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลินน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดการให้บริการของบริษัท ลินน์ โฮม  มอร์ทเก็จ จ ากัด ด้านสถานที ่                
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอร์ทเกจ็ จ ากดั             
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชัชยั อุไรพนัธ ์(2551) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดฯ 
คอนโดมเินียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านท าเลที่ตัง้โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มในการตดัสนิใจเลือกซื้อห้องชุดฯ คอนโดมเินียม ด้านการกลบัมาซื้อห้องชุดฯ ในอนาคต ที่ระดบันัยส าคญั            
ทางสถติ ิ.01  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืก
หอพกัของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากผูบ้รโิภคมกัจะใหค้วามส าคญั หรอืความสนใจกบัการสง่เสรมิการขายในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การให้ส่วนลด การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น นอกจากนัน้พนักงานขายต้องรู้รายละเอยีดขอ้มูลของ
หอพกัอย่างละเอยีด ชดัเจน สามารถตอบขอ้ซกัถามและใหค้ าแนะน าได ้กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกั
เพิ่มมากขึ้น ในระดับค่อนข้างต ่ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  คอทเลอร์ (Kotler. 1997: 92) ที่กล่าวว่า การ
ตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู้ซื้อเพื่อสรา้งทศันคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจ้ง
ขา่วสารหรอืชกัจงูใจผูซ้ือ้ และการตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายท าการขาย และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น เช่น 
การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วทิยุ ใบปลวิ หนังสอืพมิพ์ และนิตยสาร เป็นต้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาดา 
ว่องวาณิช (2550) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดการให้บริการ และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
สว่นประสมการตลาดการใหบ้รกิารของบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบริษัท ลินน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของผูบ้รโิภคใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีความสมัพนัธใ์นทศิทางเดียวกนัในระดบัปาน
กลาง เนื่องจากผู้บรโิภคเหน็ว่า แต่ละหอพกับางแห่งนัน้ มรีูปแบบหรอืลกัษณะการให้บรกิารด้วยพนักงานที่มคีวาม
แตกต่างกนัออกไป โดยหอพกับางแห่ง มกีารฝึกอบรมพนักงานในดา้นต่างๆ เช่น การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน การ
แต่งกายของพนักงาน เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัในการใหบ้รกิารและสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคได้
เป็นอย่างด ีกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิสนิใจเลอืกหอพกัเพิม่มากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Kotler (1997: 92) ที่กล่าวว่า พนักงานผูใ้หบ้รกิาร ซึ่งไดจ้ากการคดัเลอืก การฝึกอบรม และแรงจูงใจพนักงาน ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการบรกิารมากขึน้แตกต่างเหนือคู่แขง่ พนกังาน ควรมคีวามรู ้ความสามารถ มทีศันคติ
ที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความน่าเชื่อถือ มีความรบัผิดชอบ สื่อสารกบัลูกค้าได้ดี มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สชุาดา ว่องวาณิช (2550) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมการตลาดการใหบ้รกิาร และแรงจูงใจ ที่มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า ส่วนประสมการตลาดการให้บรกิารของบรษิัท ลนิน์ โฮม มอร์ทเกจ็ จ ากดั ด้านบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของลูกค้า ผ่านบริษัท ลินน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พจนารถ อิม่สอน (2557) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเช่าอพารท์เมนทข์องผูบ้รโิภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
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พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรที่ให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท ์             
ของผูบ้รโิภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะอยู่อพารท์เมนทปั์จจุบนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกหอพกั
ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากหอพกัแต่ละแห่งจะมรีูปแบบ หรอืลกัษณะทางกายภาพ บรเิวณภายในและภายนอกหอพกั
ที่ไม่เหมอืนกนั ซึ่งหอพกัแต่ละแห่งจะมี การออกแบบให้สวยงาม น่าพกัอาศยั เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือใน
ภาพลกัษณ์ของแต่ละหอพกั ท าใหส้ามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิ
สนิใจเลอืกหอพกัเพิม่มากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของคอทเลอร ์(Kotler. 1997: 92) ทีก่ล่าวว่า 
การพฒันารูปแบบการให้บรกิาร โดยการสร้างคุณภาพรวม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ให้บรกิาร การออกแบบตกแต่ง และแบ่งส่วนการใช้พื้นที่ในอาคารอพาร์ตเม้นท์ การดูแลเอาใจใส่ในความ
เป็นอยู่ และทรพัยส์นิของลูกคา้ใหม้คีวามปลอดภยัอยู่เสมออยู่เสมอและลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ ทีส่ามารถดงึดูดใจ
ลูกค้าได้และท าให้มองเห็นภาพลกัษณ์ของการบริการได้อย่างชดัเจนด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุชาดา              
ว่องวาณิช (2550) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดการให้บริการ และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
ส่วนประสมการตลาดการให้บริการของบริษัท ลินน์ โฮม มอร์ทเก็จ จ ากัด ด้านการน าเสนอทางกายภาพ                          
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรม การตดัสนิใจซื้อบ้านมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั         
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกหอพกัของ
ผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง เนื่องจากหอพักแต่ละแห่งนัน้มีรูปแบบกระบวนการให้บรกิารที่มีลกัษณะหลากหลาย มีความเป็น
มาตรฐาน และมคีวามรวดเรว็ เช่น การเพิม่ช่องทาง การช าระเงินค่าเช่า เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้รโิภค และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทนัเวลา กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจเลอืกหอพกัเพิม่มากขึน้
ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอทเลอร ์(Kotler. 1997: 92) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการในการใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้า ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บรกิารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ประทบัใจลกูคา้(Customer Satisfaction) การทกัทายและต้อนรบัลกูคา้ทีม่าตดิต่ออพารต์เมน้ท ์การแนะน าลูกคา้เยีย่ม
ชมอพารต์เมน้ท ์การคดิค่าบรกิารทีเ่ทีย่งตรง การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ อย่างรวดเรว็ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์
ภายในห้องพกัทีเ่กดิปัญหาทนัททีีลู่กคา้แจง้ เป็นต้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุชาดา ว่องวาณิช (2550) ศกึษา
เรื่อง ส่วนประสมการตลาดการให้บรกิาร และแรงจูงใจ ที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อบ้ านมอืสองของ
ลูกค้า ผ่านบรษิัท ลนิน์ โฮม มอร์ทเกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมการตลาดการ
ใหบ้รกิารของบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้บา้นมอืสองของลูกคา้ ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พจนารถ อิม่สอน (2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรม การเช่าอ
พารท์เมนทข์องผู้บรโิภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้บริโภค ในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ดา้นความตัง้ใจทีจ่ะอยู่อพารท์เมนทปั์จจุบนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาเพิม่เติมในปัจจยัดา้นอื่นๆ ที่มคีวามสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค เช่น ความพงึพอใจ ความคาดหวงั 
แรงจูงใจ เป็นต้น เพื่อจะน าข้อมูลจากการวิจยัไปเปรยีบเทียบ และปรบัปรุง เพื่อพฒันาในด้านต่างๆ และสามารถ
น าเสนอแนวทางการปรบัปรุงในอนาคตใหด้มีากขึน้ 
 2.  การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาการตดัสนิใจซือ้กลุ่มตวัอย่างอื่นๆ ของจงัหวดัปทุมธานี นอกเหนือจากเขต
อ าเภอเมอืง เพื่อประโยชน์ในการปรบักลยุทธท์างการตลาดบรกิารใหเ้ป็นไปตาม ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ในวงกวา้ง
มากขึน้ 
  3.  ควรศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเพิม่เตมิ ในลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก
หอพกั เช่น คอนโดมเินียม บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส ์เป็นตน้ เพื่อท าใหผ้ลการศกึษา มคีวามละเอยีดและชดัเจนมากขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่ องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์รสิตา                
สงัขบ์ุญนาค อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ในการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของ
เน้ือหา รูปแบบ ตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัผูว้จิยัผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร ์
คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์ทีใ่หข้อ้เสนอแนะต่างๆ ในการ
ปรบัปรุงขอ้บกพร่องของสารนิพนธใ์หม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                  
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีแก่ผูว้จิยั อกีทัง้
ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ที่อ านวย
ความสะดวก และใหค้วามช่วยเหลอืตลอดมา รวมทัง้ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา ซึง่มสีว่นท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ ครอบครวั ทีค่อยเป็นก าลงัใจในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มาโดยตลอด และใหก้ารสนบัสนุน
ในการศกึษาจนส าเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างด ี 
 สดุทา้ยนี้ คุณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหก้บัผูม้สีว่นร่วมทุกท่าน 
 

เอกสารอ้างอิง 
ชชัวาล เวศยว์รุตม.์ (2553). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกพกัอาศยัของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืง    
        จงัหวดันครปฐม. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การประกอบการ). นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร.   
ดุษฎ ีไวจงเจรญิ. (2558). องคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค 
        บรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด) กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ปารณีย ์ศริติงั. (2557). ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัอุดรธานีของผูบ้รโิภค 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด) กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
 



 16 

พจนารถ อิม่สอน. (2557). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเช่าอพารท์เมนทข์องผูบ้รโิภคในเขตพระโขนง 
        กรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร  
รชัชยั อุไรพนัธ.์ (2551). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการตดัสนิใจ 
        เลอืกซื้อหอ้งชุดฯ คอนโดมเินียมในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.  
สชุาดา ว่องวาณิช. (2550). สว่นประสมการตลาดการใหบ้รกิาร และแรงจงูใจทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรม 
        การตดัสนิใจซื้อบา้นมอืสองของลกูคา้ ผ่านบรษิทั ลนิน์ โฮม มอรท์เกจ็ จ ากดั. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ).  
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.  
 


