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 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึง ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

บ้านเพลนิจติร ์อพารท์เมน้ต์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื กลุ่มผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร ์

อพารท์เมน้ต์ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 65 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูและใชส้ถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ย การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว เมื่อพบ ความ

แตกต่างจะใช้วธิทีดสอบกําลงัสองอย่างมนีัยสําคญัน้อยที่สุด หรอื ดนัเน็ตต์ ท ี3 การวเิคราะห์

ความสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า  

 ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพเป็นโสด /หมา้ย /หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ อายุ

ระหว่าง 18 - 27 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มอีาชพี นักเรยีน /นิสติ /นักศกึษา มี

รายได ้10,001 – 20,000 บาท มรีะยะเวลาการเขา้พกัอาศยัมากกว่า 1 ปีขึน้ไป โดยผูใ้ชบ้รกิารมี

ความคดิเหน็ต่อปจัจยัให้บรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัดมีากดา้น

ผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นทําเลที่ตัง้ ด้านความปลอดภยั ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านลกัษณะ

ทางกายภาพ อยูใ่นระดบัด ีและดา้นสิง่อํานวยความสะดวกอยูใ่นระดบัไมด่ ี

 ผู้ใช้บรกิารมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ โดยบรกิารที่ได้รบัตรงตามที่

คาดหวงัไวสู้งสุด มคีวามพงึพอใจในการบรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอ

พารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา มคีวามพงึพอใจในการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบั

คุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปอยูใ่นระดบัพงึพอใจ 
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 This research aims to study factors influencing satisfaction of Baan Ploen Chit 

Apartment’s Residents. The samples of this research are 65 residents who have been 

staying at Baan Ploen Chit Apartment’s Residents. Questionnaire used as instrument for 

data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, and standard deviation. 

Difference analysis employs t-test and one-way analysis of variance. When significant 

difference is found, Least Significant Difference or Dunnett T3 are applied, Relationship 

analysis is done using Pearson product moment coefficient. The findings of this research 

are as follows:  

 Most of residents were female, single/widow/divorced/separated, aged between 

18-27years old, with higher than bachelor degree, students, with income between 10,001-

20,000 baht, and with length of stay more than 1 year.  Residents’ opinion towards the 

personality services factor of Baan Ploen Chit apartment were at the very good level. 

Service factors in category of productivity, price, location, security, process, physical were at 

the good levels and facilities are at not good levels. 

 Resident’s satisfaction overall were at the satisfying level, in which the services 

meet expectation. The residents’ satisfaction toward Baan Ploen Chit service is higher 

compared to their experiences towards the other apartments. Satisfaction in term of value 

to money was at the good levels. 

 The results of hypothesis: 

 Resident with different ages and educated had different overall satisfaction of 

Baan Ploen Chit Apartment’s at statistical significance of 0.05 levels. 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคณูุปการ 
 

  สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีเน่ืองจากความกรณุา และความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก 

อาจารย ์ดร.ไพบลูย ์ อาชารุง่โรจน์  ท่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ ในการใหค้ําปรกึษาการดําเนินงาน

วจิยั ตลอดจนไดต้รวจสอบและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆอนัเป็นประโยชน์ในการจดัทําสารนิพนธ ์ตัง้แต่

เริม่ดาํเนินการจนกระทัง่ดาํเนินการเสรจ็สมบรูณ์และขอขอบพระคุณ  

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ลํ่าสนั เลศิกูลประหยดั อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ สริแิพทยพ์สิุทธิ ์ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ

คุณภาพของเครื่องมอื ตลอดจนให้คําแนะนําต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทํางานวิจยั รวมถึงเป็น

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 

ณ โอกาสน้ี 

   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ด้กรุณา

อบรม สัง่สอน ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยั และขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้ห้

ความช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกเป็นอยา่งดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

   ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอื

ในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

   สุดท้ายน้ี ผู้วจิยัขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้เห็นความสําคญัของการศกึษาและช่วย

ส่งเสรมิใหผู้้วจิยัมกีารศกึษาทีด่ ีรวมทัง้ พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆนิสติ X-MAB 10 สาขาการจดัการที่

คอยเป็นกําลังใจและให้คําปรึกษาทําให้ผู้วิจ ัยสามารถจัดทําวิจ ัยฉบับน้ี ได้สําเร็จลุล่วงด้วยด ี

คุณประโยชน์ใดทีไ่ด้รบัจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบให้ทุกท่านทีใ่ห้ความกรุณาแก่ผู้วจิยั และ

ขอใหทุ้กท่านประสบแต่ความสุขความเจรญิสบืไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

         เน่ืองจากสงัคมไทยในปจัจบุนัมกีารพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และการศกึษา 

ทําใหม้นุษยจ์ําเป็นต้องยา้ยถิน่ฐานทีอ่ยู่อาศยัตลอดเวลา โดยพยายามเลอืกหาทีอ่ยู่อาศยัไวส้ําหรบั

ตนเองและครอบครวั ทําให้เกดิความต้องการในการหาที่อยู่อาศยัเพิม่ขึน้ การเตบิโตของเมอืงและ

การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธก์นั ยิง่เศรษฐกจิเตบิโตเพิม่ขึน้ ประชากรเพิม่ขึน้ เมอืงก็

เตบิโตเพิม่ขึน้ ความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัในเขตเมอืงจงึเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย การทีม่นุษยแ์สวงหาที่

อยู่อาศยัที่ด ีมคีุณภาพและเป็นไปตามความต้องการย่อมส่งผลให้ผู้อยู่มสีุขภาพอนามยัที่ดทีัง้กาย

และใจ มคีวามเป็นสดัส่วนเฉพาะตวั ตลอดจนทําให้มคีวามมัน่คงในชวีติมากยิง่ขึน้ ในทางกลบักนั

ถา้คนในสงัคมประสบปญัหาขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยัไม่ตรงกบัความต้องการแลว้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพ

ชวีติโดยตรง 

        ธุรกิจอพาร์ทเมน้ต์ให้เช่าถอืว่าได้มกีารเติบโตขึน้อย่างรวดเรว็ เพื่อรองรบัการขยายตวั

ของธุรกิจ และสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในเขตเมอืงและชานเมอืงที่มกีารพฒันาในด้านการ

เจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม  การขยายสาขาสถานศกึษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดนิทาง

สําหรบัผู้ที่มทีี่ทํางาน หรอื ที่เรยีนที่อยู่ไกลบ้าน ด้วยเหตุน้ี ทําให้ธุรกิจอพาร์ทเม้นต์ให้เช่ามกีาร

ขยายตวัออกมามากขึน้ ไมจ่าํกดัเฉพาะในเขตเมอืงเท่านัน้ แมแ้ต่ในเขตชานเมอืงธุรกจิอพารท์เมน้ต์

ใหเ้ช่ากม็กีารเตบิโตและขยายตวัไปตามแหล่งชุมชนตามความหนาแน่นของแต่ละชุมชนนัน้ๆ 

        จากแนวโน้มความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อียูส่งู ทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิอพารท์เมน้ต์มี

จํานวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงทําให้เกิดการแข่งขนักันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง 

เพื่อทีจ่ะแยง่ส่วนแบ่งการตลาด ซึง่มกัจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดยีวกนั ดงันัน้ผูป้ระกอบการแต่ละคนจงึ

ต้องหาจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอพาร์ทเม้นต ์

ห้องพกั สิง่อํานวยความสะดวก รวมถึงการให้บรกิาร ซึ่งถือเป็นปจัจยัในการดําเนินธุรกิจอพาร์

ทเม้นต์ ผู้ประกอบการจะต้องมุ่งเน้นและให้ความสําคญัในเรื่องการพฒันา และปรบัปรุงคุณภาพ

ของอพารท์เมน้ต์ การบรกิาร ตัง้แต่การคดัสรรและอบรมบุคลากรให้มมีาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อสรา้ง

ความประทบัใจให้กบัผู้บรโิภคที่ได้มาใช้บรกิาร และรูส้กึผูกพนั อบอุ่นใจ ทุกครัง้ที่ได้พกัอาศยัใน 

อพารท์เมน้ตข์องตน อยากใชบ้รกิารไปนานๆ  

        สาํหรบัจงัหวดัสมทุรปราการมกีารพฒันาดา้นเศรษกจิอุตสาหกรรม เทคโนโลยต่ีางๆ และ

การพฒันาสถานศกึษาซึง่ขยายจากส่วนกลางของกรุงเทพมหานครไปตัง้อยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เช่น มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เป็นต้น ทําให้ประชาชนและนักศกึษาต้องมกีารโยกยา้ยถิน่ฐานไปอยู่

ใกลส้ถานทีท่าํงานและสถานศกึษาภายในจงัหวดัสมทุรปราการเป็นจาํนวนมาก 

       

 



 

 

2   

   ในปจัจุบนับา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์นัน้ เป็นอพารท์เมน้ต์สูง 5 ชัน้ ขนาดหอ้งประมาณ 

19 ตารางเมตร จาํนวนหอ้งทัง้สิน้ 80 หอ้ง สามารถเขา้พกัได ้1-3 คน ต่อหอ้งพกั มผีูพ้กัอาศยัแล้ว 

65 คน ราคาหอ้งพกั เริม่ตัง้แต่ 4,500 – 6,000 บาท มสีถานทีต่ ัง้อยู่บนถนนบางนา –ตราด กม.26 

จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นแหล่งใกลส้ถานศกึษาของ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วทิยาเขตบางนา  และ

ยงัใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี, นิคมอุตสาหกรรมเวลโก้  เมื่อมองโดยรวมแล้วถอืว่าเป็นแหล่ง

ชุมชนแหล่งหน่ึงที่มอีพารท์เมน้ต์ให้เช่าเกดิขึน้อย่างมากมาย โดยผู้บรโิภคที่พกัอาศยัภายในบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์นัน้ จะประกอบไปดว้ย นักศกึษาของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั และ ผูท้ีท่ํางาน

ในนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว  ที่มภีูมลิําเนาอยู่ไกลจากบ้าน ทําให้จําเป็นต้องใช้บรกิารเช่าอพาร์

ทเม้นต์ เพื่อสะดวกในการเดนิทางมาศกึษาที่มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั และนิคมอุตสาหกรรมที่ตน

ทาํงานอยู ่

         จากเหตุผลดงักล่าวมาแล้วขา้งตนัทําใหผู้ท้ําการวจิยัเลง็เหน็ถงึสิง่ทีผู่ป้ระกอบการจะต้อง

เรยีนรู ้เพื่อที่จะประสบความสําเรจ็ และเตบิโตตามแนวโน้มของตลาดธุรกจิอพารท์เมน้ต์ให้เช่าได ้

โดยจะต้องรูถ้งึปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารว่าจะต้องทําอย่างไร เพื่อให้ผู้บรโิภค

รู้สกึประทบัใจในการที่ได้พกัอาศยัในอพาร์ทเม้นต์ของตน และอยากอยู่ไปนานๆ เพื่อที่จะทําให้

ธุรกจิสามารถทาํกําไรไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  

           ในการศกึษาครัง้น้ีผู้วจิยัจงึมุ่งศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผนปรบัปรุงแนวทางการดําเนินงาน และรปูแบบ

การใหบ้รกิารให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ อนัเป็นพื้นฐานทีจ่ะนําไปสู่การสรา้งความพงึ

พอใจของผู้ใชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ และสรา้งความประทบัใจใหอ้ยู่กบัเราให้นานทีสุ่ด 

โดยธุรกจิทีจ่ะสามารถอยู่รอดในปจัจุบนันัน้จะต้องมกีารศกึษาถงึความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

ความมุ่งหมายของการทาํวิจยั 

       ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

1.   เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์

,ราคา ทาํเลทีต่ ัง้ ,สิง่อํานวยความสะดวก ,ความปลอดภยั ,บุคคลากร ,กระบวนการใหบ้รกิาร 

ลกัษณะทางกายภาพ 

          2.   เพื่อศกึษาความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

3.   เพื่อศกึษาถงึลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของ    

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

4.   เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชข้องผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิ  

จติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์,ราคา ,ทาํเลทีต่ ัง้ ,สิง่อํานวยความสะดวก ความปลอดภยั ,
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บุคคลากร ,กระบวนการใหบ้รกิาร ,ลกัษณะทางกายภาพ กบัความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

        ผลจากการวจิยัครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกจิอพารท์เมน้ตเ์ซอรว์สิ ดงัน้ี 
1. ทราบถงึความพงึพอใจในปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ,ทาํเลทีต่ ัง้ ,ราคา , สิง่

อํานวยความสะดวก ,ความปลอดภยั ,บุคคลากร ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร อพารท์เมน้ต ์เพื่อใช้

ในการวางแผนปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาระบบบรหิารงานใน    อนาคตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

บรกิาร สรา้งประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสุด 

2. เพื่อเป็นขอ้มลูนําไปพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารของเซอรว์สิอพารท์เมน้ต ์  

ทัง้ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการใหบ้รกิาร 

3. เพื่อนําผลวจิยัทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์แก่ผูต้อ้งการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู ในธุรกจิ         

อพารท์เมน้ตใ์หเ้ช่า 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

        พื้นท่ีในการทาํวิจยั 

            สถานทีต่ ัง้บา้นเพลนิจติร ์อพารท์เมน้ต ์เลขที ่209 หมู ่7 ซ.บางนาการเดน้ท ์ซ.2 แขวง

บางเสาธง เขตบางเสาธง จ.สมทุรปราการ อาคาร 5 ชัน้ พืน้ที ่226 ตารางวา  

 

        ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
            กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์อพารท์เมน้ต์ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 65 คน จาก

ขอ้มลูของ บา้นเพลนิจติร ์อพารท์เมน้ต ์ณ วนัที ่28 มกราคม 2554 

 

           กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา 

  กลุ่มผูท้ีใ่ชบ้รกิารในบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์จาํนวน 65 คน จากการสาํรวจ ณ 

วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2554 โดยการเกบ็ขอ้มลูแบบสาํมะโน ( Census ) 

 

        ตวัแปรท่ีศึกษา 

            การศกึษาวจิยัเรือ่ง ปยัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมผูใ้ชบ้รกิารบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มตีวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื 
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        ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables ) แบ่งเป็นดงัน้ี 

        1. ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญงิ 

1.2     สภานภาพ 

1.2.1 โสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

1.2.2 สมรส/อยูด่ว้ยกนั 

1.3 อาย ุ

1.3.1 อายตุํ่ากว่า 18 ปี 

1.3.2 อายรุะหว่าง 18 – 27 ปี 

1.3.3 อาย ุ28 ปีขึน้ไป 

1.4 ระดบัการศกึษาสงูสุด 

1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

1.4.2 ปรญิญาตรขีึน้ไป 

1.5 อาชพี 

1.5.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

1.5.2 พนกังานบรษิทั/ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.6.1 รายไดต้ํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 10,000 บาท 

1.6.2 รายได ้10,001 – 20,000 บาท 

1.6.3 รายได ้20,001 บาทขึน้ไป 

1.7 ระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจบุนั 

1.7.1 1 - 4   เดอืน 

1.7.2 5 – 8  เดอืน 

1.7.3 9 – 12 เดอืน 

1.7.4 มากกว่า 1 ปีขึน้ไป 

         2. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

2.2 ดา้นราคา 

2.3 ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

2.4 ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

2.5 ดา้นความปลอดภยั 
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2.6 ดา้นบุคลากร 

2.7 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

2.8 ดา้นลกัษณะทางกายภาย 

 

        ตวัแปรตาม ( Dependent Variable ) แบ่งเป็นดงัน้ี 

  ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. อพารท์เมน้ต ์หมายถงึ อาคารสาํหรบัใหเ้ช่าพกัอาศยั มลีกัษณะเป็นอาคารสงู โดย

ภายในอาคารมสีิง่อํานวยความสะดวก รวมทัง้การรกัษาความปลอดภยัอยา่งดเียีย่ม 

2. ผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึ กลุ่มลูกคา้ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดย

ลกัษณะการพกัอาศยัเป็นรายเดอืน 

     3.  ปจัจยัทีม่ผีล หมายถงึ การใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ทาํเลทีต่ ัง้ สิง่อํานวยความ

สะดวก ความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของ

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

  3.1  ผลิตภณัฑ ์หมายถงึ ขนาดพืน้ทีข่องหอ้งพกั คุณภาพวสัดุทีใ่ช ้ความ 

สะดวกและเหมาะสมในการวางเฟอรนิ์เจอร ์และจาํนวนหอ้งพกัทีอ่ยูภ่ายในอาคาร 

  3.2  ราคา หมายถงึ ค่าเช่าอพารท์เมน้ทเ์ป็นรายเดอืน 

  3.3  ทาํเลท่ีตัง้ หมายถงึ บรเิวณทีต่ ัง้ของอพารท์เมน้ท ์เช่น ใกลส้ถานทีท่ํางาน ใกล ้

สถานศกึษา ใกลแ้หล่งชุมชน เป็นตน้ 

  3.4  ส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถงึ ลกัษณะของการทาํใหเ้กดิความสะดวกสบาย 

ในการพกัอาศยัอยูใ่นอพารท์เมน้ท ์ไดแ้ก่ มหีอ้งน้ําภายในหอ้งพกั ทีจ่อดรถ โทรศพัทภ์ายในหอ้งพกั 

รา้นคา้ 

  3.5  ความปลอดภยั หมายถงึ ระบบรกัษาความปลอดภยัต่าง ๆ ทีม่อียูใ่นอพารท์ 

เมน้ท ์ไดแ้ก่ พนกังานรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง บนัไดหนีไฟ และถงัดบัเพลงิ เป็นตน้ 

  3.6  ด้านบคุลากร หมายถงึ บุคคลทีท่าํหน้าทีต่่าง ๆ ภายในอพารท์เมน้ท ์

ไดแ้ก่ ผูด้แูลอพารท์เมน้ท ์พนกังานทําความสะอาด พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

  3.7   ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถงึ การบรกิารทีม่คีุณภาพ รวดเรว็ ทาํให้

ผูใ้ชบ้รกิารประทบัใจ 

  3.8   ด้านลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ รปูแบบการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งคุณค่า

ใหก้บัลกูคา้ เช่า ความสะอาด หรอืผลประโยชน์อื่นๆทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บั  

 4.  ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึของของผูใ้ชบ้รกิาร หลงัจากไดร้บับรกิารแลว้ว่าเกดิ 

ความรูส้กึทีด่ ีความชอบใจ ความรูส้กึทางบวกทีม่ต่ีอบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

        จากการศกึษาเรือ่ง : ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

อพารท์เมน้ต์ 
 

       ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)                              ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

                                                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

   

     ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

4. ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

5. ดา้นความปลอดภยั 

6. ดา้นบุคลากร 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

8. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

   ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. สถานภาพ 

3. อาย ุ

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชพี 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

7. ระยะเวลาทีเ่ขา้พกั 

 
 

 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร             

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 
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       สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ระยะเวลาเขา้พกั ที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจรายด้านและโดยรวมของผู้ใช้บรกิาร

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีแ่ตกต่างกนั 

2. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ ด้านผลติภณัฑ ์ ด้าน

ราคา ด้านทําเลที่ตัง้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจรายด้านและ

โดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัได้ศึกษาถึง คุณภาพการบรกิารที่มผีลต่อความพงึพอใจ ของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดยนําแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาศกึษา เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

 

1. แนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

3. แนวความคดิเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

4. ความเป็นมาของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

5. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 กลยทุธก์ารตลาดสาํหรบัธรุกิจบริการ 

  ธุรกจิที่ให้บรกิารจะใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 4PS เช่นเดยีวกนั

สนิคา้ ซึง่ประกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑ ์(Product)  (2) ราคา (Price)  (3) การจดัจาํหน่าย (Place)  

(4) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  และนอกจากนัน้ยงัต้องอาศยัเครื่องมอือื่นๆ เพิม่เตมิ 

ประกอบด้วย (5) บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employees) ซึ่งต้องอาศัยการคดัเลอืก 

(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจงูใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจ

ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถ

ตอบสนองต่อลกูคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บั

บรษิทั  (6) การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] ตวัอย่าง โรงแรมต้อง

พฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บรกิาร เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer-

Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ  (7) 

กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction)  ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 การใชเ้ครือ่งมอืทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Tools for Services) 

 

  ท่ีมา: ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ  (2541).  การบริหารการตลาดยคุใหม่.  หน้า.  76. 

 

 ธุรกจิทีใ่หบ้รกิารจะใชส้่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 7P’s) หมายถงึตวัแปร

ทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบรษิทัใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2541: 32-33) แนวความคดิทางการตลาดของ Phillip Kotler 

 1.  ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

ของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด ้ประกอบดว้ยสนิคา้ 

บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่าในสายตาของ 

ลกูคา้จงึจะสามารถขายได ้การกําหนดกลยทุธข์องผลติภณัฑจ์ะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 1. ความ 

แตกต่างของผลติภณัฑ ์ 2. ความแตกต่างทางการแข่งขนั 3. พจิารณาองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์

เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ ตราสนิคา้ ฯลฯ 4. การกําหนด

ตําแหน่งผลติภณัฑ ์เป็นการออกแบบผลติภณัฑข์องผลติภณัฑข์องเพื่อแสดงตําแหน่งทีแ่ตกต่างและ

(1) 

ผลติภณัฑ ์

(Product) 

(2) 

ราคา 

(Price) 

(3)  

การจดัจาํหน่าย 

(Place) 

(4) การส่งเสรมิ 

การตลาด 

(Promotion) 

(5) คน (People) 

หรอืพนกังาน 

(Employees) 

(6) การสรา้งและ 

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical evidence and 

presentation) 

(7) 

กระบวนการ 

(Process) 

การบริหารคณุภาพโดยรวม 

(TQM) โดยคาํนึงถึง 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

(Customer's satisfaction) 
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มคีุณค่าในจติใจของลูกค้าเป้าหมาย 5. การพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อให้ผลติภณัฑ์ใหม่และมกีาร

ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ 6. กลยทุธเ์กีย่วกบัส่วนผสมผลติภณัฑ ์

 2.  ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบ 

ระหว่างคุณค่าผลติภณัฑก์บัราคา ผลติภณัฑน์ัน้ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ 

ผูก้ําหนดกลยุทธด์า้นราคาต้องคาํนึงถงึ 1. คุณค่าทีร่บัรูใ้นสายตาลกูคา้ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการ 

ยอมรบัของลกูคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑส์งูกว่าราคาผลติภณัฑน์ัน้ 2. ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้า่ย 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 3. การแขง่ขนั 4. ปจัจยัอื่น ๆ 

 3.  การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มลูระหว่างผูข้าย

กบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ เครือ่งมอืในการสื่อสารมหีลายประการซึง่อาจ 

เลอืกใชห้น่ึงหรอืหลายเครือ่งมอื ตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารแบบประสมประสานกนั 

โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลติภณัฑค์ู่แขง่ขนั โดยบรรลุจดุมุง่หมายร่วมกนั 

เครือ่งมอืส่งเสรมิทีส่าํคญัคอื 

    3.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขายข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์ร

และ (หรอื)ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธใ์น 

การโฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบั 1. กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณาและยทุธวธิกีารโฆษณา 

2. กลยทุธส์ื่อ 

    3.2  การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสาร

และจงูใจตลาดโดยใช้บุคคล งานในขอ้น้ีจะเกี่ยวขอ้งกบั 1. กลยุทธก์ารขายโดยใชพ้นักงานขาย      

2. การจดัการหน่วยขาย 

    3.3  การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิทีน่อกเหนือ 

จากงานโฆษณา การส่งเสรมิการขายม ี3 รปูแบบ คอื 1. การกระตุน้ผูบ้รโิภค   2. การกระตุน้คนกลาง 

3. การกระตุน้พนกังานขาย 

   3.4  การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์ (Publicity and Public Relation) การใหข้่าวเป็น

การเสนอความคดิเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ต้องการจ่ายเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ 

ความพยายามทีม่กีารวางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์

  3.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่อตรง (Online 

Marketing)เป็นการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงหรอืหมายถึง

วิธีการต่าง ๆที่ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อและทําให้เกิดการตอบสนองในทันท ี

ประกอบดว้ย 1.การขายทางโทรทศัน์ 2. การขายโดยใชจ้ดหมาย 3. การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก    

4. การขายทางโทรทศัน์ วทิยุหรอืหนังสอืพมิพ ์ซึง่จงูใจใหลู้กคา้มกีจิกรรมตอบสนอง เช่น ใชค้ปูอง

แลกซือ้ 
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 4.  การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและ 

กจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาด การจดัจาํหน่าย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

    4.1  ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑแ์ละกรรมสทิธิ ์ผลติภณัฑ ์

ถูกเปลีย่นไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่าย จงึประกอบดว้ย ผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภค 

    4.2  การสนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สู่ตลาด หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการ 

เคลื่อนยา้ยตวัสนิคา้จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค โดยทัว่ไปแลว้ 4Ps กเ็พยีงพอแลว้สาํหรบัธุรกจิผลติ

สนิคา้ แต่ในธุรกจิบรกิารกลบัมคีวามตอ้งการองคป์ระกอบมากกว่านัน้ ดงันัน้ Booms และ Bitner 

จงึไดแ้นะนําใหใ้ชอ้กี 3 Ps คอื People, Physical Evidence และ Process 

 5.  บุคลากร (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึง่ต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) 

การฝึกอบรม (Training) การจงูใจ (Motivation) เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนักงานต้องมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีด่ ี เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อ

ลกูคา้ มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหา และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บับรษิทั 

 6.  กระบวนการบรกิาร (Process ) การใหบ้รกิารอย่างมรีะบบเพื่อส่งมอบคุณภาพในการ

ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจ (Customer Satisfaction) 

 7.  การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)

โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ตวัอยา่งเช่น โรงแรมหรอื

หอพกั ตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้

(Customer – value Proposition) ไมว่่าจะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเรว็ หรอืผลประโยชน์

อื่นๆ 

  ส่วนประสมการตลาดในมมุมองลกูค้า 

    ดงัได้กล่าวแล้วว่าธุรกิจจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่วนประสมทาง

การตลาดทัง้ 7 ตวัทีก่ล่าวมาเป็นมมุมองของธุรกจิทีใ่หบ้รกิาร การทีจ่ะบรหิารการตลาดของธุรกจิให้

ประสบความสําเรจ็นัน้ จะต้องพจิารณาถงึส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดว้ย  (ศริวิรรณ  

เสรรีตัน์;  และคนอืน่ๆ.   2541:  81) 

  1.   คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั (Customer Value)  ลกูคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใคร สิง่

ที่ลูกค้าใช้พจิารณาเป็นหลกัคอื คุณค่าหรอืคุณประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รบัเมื่อเทยีบกบัเงนิที่จ่าย 

ดงันัน้ธุรกจิตอ้งเสนอเฉพาะบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

  2.   ต้นทุน (Cost to Customer)  ต้นทุนหรอืเงนิลูกคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายสําหรบับรกิารนัน้ต้อง

คุม้ค่ากบับรกิารที่จะได้ หากลูกค้ายนิดจี่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวงัในบรกิารนัน้ย่อมสูง

ดว้ย ดงันัน้ในการตัง้ราคาค่าบรกิาร ธุรกจิจะต้องหาราคาทีลู่กคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายใหไ้ด ้เพื่อนําราคานัน้

ไปใชใ้นการลดค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทาํใหส้ามารถเสนอบรกิารในราคาทีล่กูคา้ยอมรบัได ้
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  3.  ความสะดวก (Convenience) ลกูคา้จะใชบ้รกิารกบัธุรกจิใด ธุรกจินัน้จะต้องสรา้งความ

สะดวกให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใช้บรกิาร หากลูกค้าไปตดิต่อใช้

บรกิารไดไ้มส่ะดวก ธุรกจิจะตอ้งทาํหน้าทีส่รา้งความสะดวกดว้ยการใหบ้รกิารถงึทีบ่า้นหรอืทีท่ํางาน

ลกูคา้ 

  4.  การติดต่อสื่อสาร (Communication)  ลูกค้าย่อมต้องการได้รบัข่าวสารอนัเป็น

ประโยชน์จากธุรกิจ ในขณะเดยีวกนัลูกค้าก็ต้องการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ข้อมูล ความเห็น หรอืข้อ

รอ้งเรยีน ธุรกจิจะตอ้งจดัหาสื่อทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้เป้าหมาย เพื่อการใหแ้ละรบัขอ้มลูความเหน็จาก

ลกูคา้ ดงันัน้การส่งเสรมิการตลาดทัง้หลายจะไมป่ระสบความสาํเรจ็เลยหากการสื่อสารลม้เหลว 

  5.  การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นบรกิารทีจ่าํเป็นหรอืบรกิาร

ทีฟุ่่มเฟือย เช่น ดา้นความงาม ลูกคา้ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดจีากผูใ้หบ้รกิาร ตัง้แต่เริม่

กา้วเทา้แรกเขา้มาจนถงึกา้วออกจากรา้นนัน้ ไมว่่าจะเป็นครัง้แรกหรอืครัง้ใดของการใชบ้รกิารกต็าม 

หรอืไมว่่าจะเป็นพนกังานผูใ้ดทีใ่หบ้รกิารกต็าม 

  6.  ความสําเรจ็ในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกค้ามุ่งหวงัให้ได้รบัการ

ตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบรูณ์แบบ ไมว่่าจะเป็นการบรกิารตดัผม ผมทีอ่อกมาจะต้องมคีวาม

เรยีบรอ้ย ตรงกบัความต้องการลูกค้า หรอืการเขา้รกัษาอาการป่วย ไม่ว่าในโรงพยาบาลใดอาการ

ป่วยจะต้องหาย ในแต่ละธุรกจิบรกิาร แมข้ ัน้ตอนการใหบ้รกิารจะมคีวามซบัซอ้นเพยีงใด ต้องจา้ง

พนักงานจําวนมากมายเพยีงใด ลูกค้าไม่มสี่วนมารบัรู้ รู้อย่างเดยีวว่ากระบวนการให้บรกิารต้อง

ตอบสนองความตอ้งการอยา่งครบถว้น ไมข่าดตกบกพรอ่ง 

  7.  ความสบาย (Comfort)  สิง่แวดลอ้มของการใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์

บรกิาร  หอ้งน้ํา ทางเดนิ ป้ายประชาสมัพนัธต์างๆ จะต้องสรา้งความสบายตาและความสบายใจให้

ลกูคา้ โดยเฉพาะหากลกูคา้มาใชบ้รกิารประเภทหรหูราฟุ่มเฟือย สิง่เหล่านัน้จะต้องทําใหค้วามทุกข์

ใจและความสบายกายไดบ้รรเทาเบาบางลงเช่นการนัง่ฟงัเพลงของลกูคา้ 

 

 

 จากทีอ่ธบิายมา สามารถเปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิและของ

ลกูคา้ไดด้งัภาพประกอบ 3 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง 

ของธรุกิจ 

 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง 

ของลกูค้า 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

5. พนกังาน (People) 

6. กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 

7. สิ่ง แวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 

 1. คุณค่าทีจ่ะไดร้บั (Customer Value) 

2. ตน้ทุน (Cost to Customer) 

3. ความสะดวก (Convenience) 

4. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) 

5. การดแูลเอาใจใส่(Caring) 

6. ความสําเร็จในการตอบสนองความ

ตอ้งการ  (Completion) 

7. ความสบาย (Comfort) 

 

ภาพประกอบ 3   แสดงการเปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดในมุมของธุรกจิและของลกูคา้  

 

      ทีม่า:  ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. (2541). การบรหิารการตลาดยคุใหม่.   หน้า.  82. 

 

  ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ตวันัน้ ทุกตวัล้วนมคีวามสําคญัอย่างยิง่ จะขาดตวัใดตวั

หน่ึงไปไม่ได้ พนักงานที่ให้บรกิารจะทําหน้าที่สําคญัในการเชื่อมโยงส่วนประสมทางการตลาดตวั

อื่นๆ ใหก้ลมกลนืกนัเป็นเน้ือเดยีวในการส่งมอบบรกิารใหล้กูคา้ 

  จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น สรุปได้ว่า การบรกิารที่ดตี้องมกีระบวนการที่ดใีนทางปฏบิตัิ

เพื่อเกดิความพงึพอใจ ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ โดยใชส้่วนประสมการตลาดเขา้ช่วย 

 พบิลู ทปีะปาล (2545: 44-47) ไดใ้หค้วามหมายของแนวคดิทางการตลาด หมายถงึ การ

สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ จะตอ้งคาํนึงถงึส่วนประสมทางการตาด (Marketing Mix)4 ประการ 

หรอื 4Ps ในการตอบสนองความตอ้งการและพฤตกิรรมของลกูคา้ ดงัน้ี 

 1.  ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้โดย 

การตอบสนองความตอ้งการ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมก่ต็าม ซึง่ประกอบดว้ย 

สนิคา้ บรกิาร และความคดิ ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ และมมีลูค่า ในสายตาของลกูคา้จงึจะ 

ทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้

 2.  ราคา หมายถงึ มลูค่าของผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ อนัเป็นตน้ทุนของลกูคา้ ใน 

การตดัสนิใจซือ้ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างมลูค่า กบัราคาของผลติภณัฑ ์ถา้มลูค่าสงูกว่า 

หรอืเหมาะสมกบัราคาลกูคา้กจ็ะตดัสนิใจซือ้ 

 3.  การจดัจาํหน่าย หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ประกอบดว้ยสถาบนั และ 

กจิกรรมในการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑไ์ปยงัตลาด โดยสถาบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย 

กค็อื สถาบนัทางการตลาด ส่วนกจิกรรมในการกระจายสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การ 
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คลงัสนิคา้ การเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 

 4.  การส่งเสรมิการตลาด หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มลูผลติภณัฑร์ะหว่าง 

ผูซ้ือ้กบัผูข้าย เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายโดย 

ตรง หรอืใช้สื่อเป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสาร การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายการ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยตรง เช่น ทางโทรศพัท ์โทรทศัน์ วทิยุ อนิเทอรเ์น็ต สมชาต ิกจิยรรยง 

(2543: 9-10) ไดใ้หค้วามหมายของแนวคดิทางการตลาด หมายถงึ การทีอ่งคก์รจะต้องคํานึงถงึ

ความพงึพอใจของลูกคา้เพราะในปจัจุบนัและอนาคต ลว้นมกีารแข่งขนั และมกีารสรา้งกลยุทธก์าร

แขง่ขนัรปูแบบต่าง ๆ ดงัจะเหน็ไดจ้ากปจัจบุนั จะมกีลยทุธต์ลาดทีแ่ขง่ขนักนัดว้ย 4Ps คอื 

 1.  Product ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์สนิคา้ คุณภาพ คุณสมบตั ิคุณประโยชน์ เทคโนโลย ี     

อายงุาน ส่วนประกอบ 

 2.  Price ไดแ้ก่ ราคา ราคากม็หีลายราคา เช่น ราคาเงนิสด ราคาส่ง ราคาขาย ราคาตาม 

ระยะเวลาการใหเ้ครดติ หรอืราคาเงนิผ่อน เป็นตน้ 

 3.  Place ไดแ้ก่ ช่องทาง ลู่ทางจาํหน่าย หรอืทาํเลในการทํามาคา้ขาย เช่น การขาย 

โดยตรง การขายผ่อนของรา้นคา้ต่าง ๆ 

 4.  Promotion คอืการส่งเสรมิการขาย ทีป่ระกอบดว้ยการโฆษณาและการลด แลก แจก 

แถม เป็นตน้ 

 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2538: 34-38) ไดก้ล่าวถงึ ส่วนผสมทางการตลาด หมายถงึ การผสมที่

เขา้กนัไดอ้ยา่งดเีป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของการกําหนดราคา การส่งเสรมิการขายผลติภณัฑท์ีเ่สนอ

ขายและระบบการจดัจาํหน่าย ไดม้กีารจดัออกแบบเพื่อใชส้ําหรบัการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่้องการ 

ส่วนผสมทางการตลาดแต่ละดา้นมคีวามหมายและรายละเอยีด ดงัน้ี 

 ผลติภณัฑ ์ทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาออกแบบหรอืพฒันาขึน้มาใหต้รงกบัความตอ้งการของ 

ตลาดและลกูคา้ ความหมายของผลติภณัฑน้ี์จะหมายถงึแบบ รปูรา่งของผลติภณัฑห์รอืรวมไปถงึ 

บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑน์ัน้ ๆ ส่วนสาํคญัทีสุ่ดของเรือ่งผลติภณัฑน้ี์ คอื การมุง่พยายาม 

พฒันาใหม้สีิง่ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 สถานที ่หรอืการไปใหถ้งึเป้าหมาย กล่าวคอื ผลติภณัฑท์ีด่ ีหากไมส่ามารถไปถงึทนัเวลา 

และในสถานทีท่ี่ซึง่มคีวามต้องการแลว้ ผลติภณัฑน์ัน้ ๆ กจ็ะไรค้วามหมาย ดงันัน้ในด้านของ

สถานที ่จงึตอ้งมกีารพจิารณาถงึสถานที ่เวลา และบุคคลทีส่นิคา้และบรกิารควรจะถูกนําไปเสนอ 

ขาย โดยปกตกิารเคลื่อนตวัของสนิคา้และบรกิารจะไม่ดําเนินไปไดด้ว้ยดดีว้ยตวัเอง แต่จะขึน้อยูก่บั 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายทีม่กีจิกรรมทางการตลาดต่าง ๆ มากมายทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ ทัง้จากสถาบนัทีท่ํา

หน้าทีค่า้ขาย (Institutions) และคนกลาง (Middlemen) หลายฝ่ายดว้ยกนั กว่าจะถงึมอืผูบ้รโิภค

สุดทา้ย ทัง้สถาบนัการคา้และคนกลางต่างเป็นช่องทางการจดัจาํหน่าย นักการตลาดต้องเกี่ยวขอ้ง

อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
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 การส่งเสรมิการตลาด หรอืการแจง้ บอกกล่าวและการขายความคดิความเขา้ใจใหล้กูคา้ 

ไดรู้ก้ารส่งเสรมิการจาํหน่ายจะเกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารต่าง ๆ ทีใ่ชส้ําหรบัสื่อความ(Communicate) ให้

ถงึตลาดเป้าหมายใหไ้ดท้ราบถงึผลติภณัฑท์ีลู่กต้องการว่าไดม้จีาํหน่าย ณ ทีใ่ด ณ ระดบัราคาใด 

การส่งเสรมิการจําหน่ายจะประกอบดว้ยการขายโดยพนักงานขาย การขาย โดยทัว่ไป และการ

ส่งเสรมิการขาย ซึง่ผูบ้รหิารการตลาดจะต้องพจิารณาเลอืกใชว้ธิต่ีาง ๆ เหล่าน้ีประกอบเขา้ดว้ยกนั

ใหเ้ป็นการส่งเสรมิการจาํหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ด สําหรบัการขายโดยพนักงานขายจะหมายถงึ

ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงแบบตวัต่อตวั ระหว่างผูข้ายและลูกคา้ แต่การขายแบบทัว่ไปนัน้

กลบัจะเป็นวธิทีีอ่อกแบบสาํหรบัการสื่อความกบัลกูคา้จาํนวนมาก ๆ พรอ้มกนั ซึง่หากพจิารณาดูจะ

เหน็ว่าการขายโดยพนักงานจะมคีวามสําคญัที่สุดในส่วนผสมทางการตลาดทัง้ปวงเพราะตามวธิน้ีี

พนักงานขายจะคล่องตวั โดยสามารถปรบัส่วนผสมทางการตลาดของบรษิทัทําให้สอดคล้องกบั

ลกูคา้แต่ละคนไดอ้ยา่งด ีแต่ตน้ทุนการขายกม็กัจะสงูตาม จงึมกัจะตอ้งใชเ้ฉพาะกรณสีาํคญัหรอืใช ้

เฉพาะเป็นส่วนเสรมิหรอืเพิม่เตมิหลงัจากทีไ่ดม้กีารใชว้ธิกีารขายแบบทัว่ไปและการส่งเสรมิการขาย

แลว้ วธิกีารโฆษณา นบัว่าเป็นแบบของการขายแบบทัว่ไปทีส่าํคญัทีสุ่ด แต่การส่งเสรมิการขาย 

จะเป็นเครือ่งมอืทีพ่ยายามใชเ้สรมิหรอืสนบัสนุนการขายโดยพนกังานและการขายแบบทัว่ไปในเรื่อง

ของการส่งเสรมิการขายน้ีมกัจะเป็นหน้าทีข่องบุคคลสําคญั คอื ผูจ้ดัการขาย ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณา 

ผูจ้ดัการฝา่ยส่งเสรมิการจดัจาํหน่าย และโดยเฉพาะจะเป็นงานสําคญัของนักบรหิารการตลาดทีต่้อง

ตดัสนิใจกําหนดนโยบายส่งเสรมิการจาํหน่ายเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลยทุธก์ารตลาดอื่น ๆ 

 ราคาทีต่อ้งมกีารกําหนดใหถู้กตอ้งเหมาะสม ในเรือ่งราคาน้ีจะเป็นใจกลางของส่วนผสม 

การตลาดทัง้หมด และเป็นตวักลไกทีส่ามารถดงึดดูความสนใจใหเ้กดิขึน้มาได ้ในการกําหนดราคา 

น้ีจะตอ้งมกีารพจิารณาทัง้ลกัษณะของการแขง่ขนัในตลาดเป้าหมาย และปฏกิริยิาของลกูคา้ต่อราคา 

ทีแ่ตกต่าง วธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งในการกําหนดส่วนเพิม่ส่วนลดและเงือ่นไขการขายจะตอ้งพจิารณา

กําหนดใหถู้กตอ้ง หากลกูคา้ไม่ยอมรบัในเรือ่งราคาเมือ่ใด ปญัหากจ็ะเกดิขึน้ โดยแผนงานต่าง ๆ ที ่

กําหนดไวแ้ลว้จะเสยีหายหมด ไปใชป้ฏบิตัไิม่ไดถ้งึแมว้่าราคาจะเป็นส่วนเดยีวของส่วนผสมการตลาด

กต็าม แต่กเ็ป็นส่วนสาํคญัทีล่กูคา้จะจา่ยออกมาเมือ่เขาไดพ้อใจในส่วนผสมการตลาดของบรษิทัแลว้ 

ราคาจงึเป็นส่วนตดัสนิใจทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารการตลาดตอ้งตดัสนิใจเป็นพเิศษ 

 สรปุไดว้่า แนวคดิส่วนผสมทางการตลาด คอื การนําสวนผสมทางการตลาดมาช่วยใน 

การดําเนินงาน ซึง่ผูบ้รหิารทีพ่กัอาศยัจะตอ้งนํามาปรบัใชเ้พื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 

2. ทฤษฎีการบริการ 

 การบรกิาร ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า Service เมือ่นํามาแยกตวัอกัษรแต่ละตวั 

สามารถแยกองคป์ระกอบในการบรกิารได ้(จติวทิยาการบรกิาร. 2539: 55) ดงัน้ี 
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 S =  Satisfaction  หมายถงึ ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 E =  Expectation  หมายถงึ ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 

 R =  Readiness   หมายถงึ ความพรอ้มในการบรกิาร 

 V = Values    หมายถงึ ความมคีุณค่าในการบรกิาร 

 I =  Interest    หมายถงึ ความสนใจต่อการบรกิาร 

 C =  Courtesy   หมายถงึ ความมไีมตรจีติในการบรกิาร 

 E =  Efficiency   หมายถงึ ความมปีระสทิธภิาพของการดาํเนินงาน 

 บรกิารรูเ้ฟ่ืองเรื่องศพัทก์ารบรหิารธุรกจิ/การบรหิารรฐักจิ (2542: 747) ไดใ้หค้วามหมาย

ของศพัทค์ําว่า Services หมายถงึ การบรกิาร ผลประโยชน์ หรอืความพงึพอใจทีบ่รษิทัเสนอกบั

ตลาด ถอืเป็นผลติภณัฑท์ีไ่มส่ามารถแตะตอ้งได 

 จติตนินัท ์เตชะคุปต ์(2539: 8) กล่าว่าการบรกิารเป็นกจิกรรมหรอืกระบวนการดาํเนินการ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรอืองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอื่นและก่อใหเ้กดิ

ความพอใจจากผลของการกระทํานัน้ 

 นวลฉว ีรตางศุ (2543: 48) กล่าวว่า ลกัษณะของงานบรกิาร คอื 

 1.  งานบรกิารเป็นงานทีม่กีารผลติและการบรโิภคเกดิขึน้พรอ้มกนั คอื ไมอ่าจกําหนด 

ความตอ้งการแน่นอนได ้ขึน้อยูก่บัผูใ้ชบ้รกิารว่าตอ้งการเมือ่ใด และตอ้งการอะไร 

 2.  งานบรกิาร เป็นงานทีไ่มอ่าจกําหนดปรมิาณงานล่วงหน้าได ้การมาใชบ้รกิารหรอืไม ่

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของผูใ้ชบ้รกิาร การกําหนดปรมิาณงานล่วงหน้า จงึไมอ่าจทําได ้นอกจากการ 

คาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านัน้ 

 3.  งานบรกิารเป็นงานทีไ่มม่ตีวัสนิคา้ไม่มผีลผลติสิง่ทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดค้อื ความพงึพอใจ 

ความรูส้กึคุม้ค่าทีไ่ดม้าใชบ้รกิาร ดงันัน้คุณภาพของงานจงึเป็นสิง่สําคญัมาก 

 4.  งานบรกิารเป็นงานทีต่อ้งการตอบสนองในทนัท ีผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใหล้งมอืปฏบิตั ิ

ในทนัท ีดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งพรอ้มทีจ่ะตอบสนองตลอดเวลาและเมือ่นดัวนัเวลาใด กจ็ะตอ้งตรง 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 

 ความหมายของความพงึพอใจตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 775) ได้

ใหค้วามหมายของความพงึพอใจ หมายถงึ พอใจ ชอบใจ 

 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นเรือ่งของความรูส้กึทีม่คีวามสกึของบุคคลทีม่ต่ีองานที่

ปฏบิตัอิยูแ่ละความพงึพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏบิตังิาน อยา่งไรกด็คีวามพงึพอใจของแต่ละ

บุคคลไมม่วีนัสิน้สุด เปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มบุคคลจงึมโีอกาสทีจ่ะไม่

พงึพอใจในสิง่ทีเ่คยพงึพอใจมาแลว้ ฉะนัน้ผูบ้รหิารจาํเป็นจะตอ้งสาํรวจตรวจสอบความพงึพอใจใน

การปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรตลอดไป ทัง้น้ีเพื่อใหง้านสําเรจ็ลุล่วงตาม

เป้าหมายขององคก์รหรอืหน่วยงานทีต่ ัง้ไว ้
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 โครแ์มน (สมศกัดิ ์คงเทีย่ง และอญัชล ีโพธิท์อง, 2542: 161-162; อา้งองิจาก Korman, 

A.K..1977) ไดจ้าํแนกทฤษฎคีวามพงึพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

           1.  ทฤษฎกีารสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถอืว่าความพงึพอใจ ในงานเกดิจากความ

ตอ้งการส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธต่์อผลทีไ่ดร้บัจากงานกบัการประสบความสําเรจ็ตามเป้าหมาย

ส่วนบุคคล 

           2.  ทฤษฎกีารอ้างองิกลุ่ม ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัคุณลกัษณะ

ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึง่สมาชกิใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมนิผลการทํางาน 

 ชยัสมพล  ชาวประเสรฐิ (2546:  46) ไดใ้หค้วามหมายพอใจของลูกคา้เป็นเป้าหมายทาง

การตลาดทีส่าํคญัทีทุ่กธุรกจิใหบ้รกิารจะต้องบรรลุใหไ้ด ้เน่ืองจากความพอใจนํามาซึง่การใหบ้รกิาร

ซํ้า ความจงรกัภกัด ีและการแนะนําความพอใจนัน้ใหผู้อ้ ื่นทราบ อย่างไรก็ตาม แมว้่าลูกคา้จะพอใจ

การบรกิาร แต่ไม่จําเป็นว่าลูกค้าทุกรายที่พอใจจะต้องอยู่กบัธุรกิจตลอดไป ลูกค้าอาจจะไปเป็น

ลูกค้าของคู่แข่ง เน่ืองจากการต้องการทดลองใช้บรกิารใหม่ๆหรือมรีาคาถูกจากการได้รบัการ

ส่งเสรมิการขาย หรอือาจจะมาจากสาเหตุอื่น เช่น รายได้ลดลง ยา้ยถิ่นฐานทําให้การเดนิทางไม่

สะดวก  

 การสรา้งความพอใจใหก้บัลูกคา้นัน้เป็นสิง่ที่ทําได้ยาก แต่สามารถทําได ้ผูบ้รหิารจะต้อง

ทําให้พนักงานส่งมอบบรกิารอนัประทบัใจให้ลูกค้าในทุกขัน้ตอน โดยเฉพาะในขัน้ตอนแรกๆของ

การบรกิาร หากลกูคา้มคีวามพอใจการตอ้นรบัทกัทายจากพนักงาน การบรกิารในขัน้ต่อไปดูเหมอืน

จะง่ายขึน้ แต่หากลูกคา้ไม่ประทบัใจการต้อนรบั กม็แีนวโน้มทีจ่ะจาํฝงัใจและไม่พอใจการบรกิารใน

ขัน้ต่อไปด้วย แม้ว่าการบรกิารจะมคีุณภาพเพยีงใดก็ตาม ความพอใจของลูกค้าจงึเกิดจากการที่

ลูกค้าได้รบัการตอบสนองความต้องการตามที่ตนได้คาดหวงัไว้หรอืได้รบับรกิารที่มคีุณค่านัน่เอง 

รวมทัง้การบรกิารนัน้ต้องตอบสนองสทิธปิระโยชน์เฉพาะได้ ดงันัน้สามารถสรุปความความพอใจ

ของลกูคา้ไดด้งัน้ี  

 1. กรณทีีล่กูคา้มเีพยีงความตอ้งการทัว่ไปลกูคา้จะมคีวามพอใจหากไดร้บัการ                                                     

ตอบสนองความตอ้งการทัว่ไป 

 2.  กรณลีกูคา้ทีม่ที ัง้ความตอ้งการทัว่ไปและความตอ้งการเฉพาะ ลกูคา้จะมคีวามพอใจ

หากไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทัว่ไปและความต้องการเฉพาะ แต่ความตอ้งการเฉพาะมี

บทบาทมากกว่าความตอ้งการทัว่ไป คอืหากความตอ้งการเฉพาะไมไ่ดร้บัการตอบสนอง ลกูคา้จะมี

แนวโน้มไมพ่อใจ แมว้่าความตอ้งการทัว่ไปจะไดร้บัการตอบสนอง 

 คอตเลอร ์(Kotler. 1997: 40) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจไวด้งัน้ี ความพงึพอใจ 

คอืระดบัความรูส้กึของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลงานทีร่บัรูจ้ากสนิคา้หรอื

บรกิารกบัความคาดหวงัของบุคคลนัน้ๆ ดงันัน้ระดบัความพอใจจะสมัพนัธก์บัความแตกต่างระหว่าง

ผลงานทีร่บัรูก้บัความคาดหวงั ซึง่ลกูคา้สามารถรูส้กึถงึระดบัความพอใจใน 3 ระดบัดงัน้ี 
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1. ถา้ผลงานทีร่บัรูต้ํ่ากว่าความคาดหวงั ลกูคา้จะเก◌ิดความรูส้กึไมพ่อใจ 

2. ถา้ผลงานทีร่บัรูเ้ท่ากบัความคาดหวงั ลกูคา้จะเกดิความรูส้กึพอใจ 

               3. ถา้ผลงานทีร่บัรูส้งูกว่าความคาดหวงั ลกูคา้จะเกดิความรูส้กึยนิดหีรอืพอใจมาก 

 ทฟิฟินและแมคคอรม์คิ (Tiffin; & Mccormic. 1965:  63) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็น

แรงจงูใจของมนุษยท์ีต่ ัง้อยูบ่นความตอ้งการพืน้ฐาน (Basic Need) มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัอย่างใกลช้ดิ

กบัผลสมัฤทธิ ์และสิง่จงูใจ (Incentive)และพยายามหลกีเลีย่งสิง่ทีไ่มต่อ้งการ 

 อเดย ์และ แอนเดอรเ์ซน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2542: 350-351; อา้งองิจาก 

Aday; Andersen) ไดศ้กึษาโดยการสอบถามผูร้บับรกิารว่า สิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการและหากไดส้ิง่

นัน้จะทําใหเ้กดิความพงึพอใจมอีะไรบา้ง จากคําตอบทีไ่ดนํ้ามาจดักลุ่มได ้6 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มที ่1  ความสะดวกทีไ่ดร้บัการบรกิาร (Convenience) ตวัแปรในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

1.1 ระยะเวลาในการรอคอยเพื่อรอรบับรกิารไม่นาน 

1.2 ความเป็นระเบยีบของหน่วยบรกิาร 

1.3 ลกัษณะสถานทีข่องหน่วยบรกิาร 

 กลุ่มที ่2  การประสานงานของการบรกิาร (Coordination)ตวัแปรในกลุ่มไดแ้ก่ 

2.1 การไดร้บับรกิารทัง้หมดตามความตอ้วการ 

2.2 การสนใจของผูป้ฏบิตังิานต่อผูร้บับรกิาร 

 กลุ่มที ่3  อธัยาศแัละความสนใจต่อผูร้บับรกิาร (Courtesy)ตวัแปรในกลุ่มไดแ้ก่ 

3.1 คาํพดูเชงิบวก 

3.2 บุคลกิภาพน่าเลื่อมใส 

3.3 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

3.4 ความเอาใจใส่ต่อเวลา 

 กลุ่มที ่4  ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร (Information)ตวัแปรในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่วธิกีารรบับรกิาร กฎระเบยีบต่างๆเกี่ยวกบัการรบัรกิาร 

1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เช่น คาํแนะนําเกีย่วกบัการใช้

หรอืกรณธีุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่แผ่นพบัแสดงรายละเอยีดของผลติภณัฑ ์ 

 กลุ่มที ่5  คุณภาพของบรกิาร (Quality of service) ตวัแปรในกลุ่มน้ีไดแ้ก่  

1.1 ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน 

1.2 คุณภาพของผลติภณัฑ ์หากเป็นธุรกจิการบรกิาร เช่น ภตัตาคาร 

อาหารตอ้งอรอ่ยเป็นตน้ 

 กลุ่มที ่6  ราคาค่าใชจ้า่ย (Cost) ตวัแปรในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 

6.1 ราคายตุธิรรม  

6.2 สมเหตุสมผล ไมเ่อาเปรยีบผูร้บับรกิาร 
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 มณวีรรณ ตัน้ไทย (2533:  66) ใหค้วามหมายความพงึพอใจหลงัการไดร้บับรกิารว่า เป็น

ระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. ดา้นความสะดวกทีไ่ดร้บั 

2. ดา้นตวัเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

3. ดา้นคุณภาพของบรกิารทีไ่ดร้บั 

4. ดา้นขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร 

5. ดา้นระยะเวลาของการดาํเนินการ 

  ศริวิรรณ  เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ.  (2539: 370–374, 382) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึ

พอใจว่าหมายถงึ ความพอใจเมื่อความต้องการได้รบัการตอบสนอง โดยมทีฤษฎคีวามต้องการที่

สนบัสนุน ดงัน้ี 

  1.  ทฤษฎีลาํดบัความต้องการของมาสโลว ์(Maslows’s hierarchy of needs) 

   ความต้องการของมนุษยม์ลีกัษณะเป็นลําดบัขัน้ กล่าวคอื เมื่อความต้องการในระดบั

หน่ึงไดร้บัการตอบสนองจะมคีวามตอ้งการอื่นในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป ลาํดบัความตอ้งการ ไดแ้ก่ 

1.1  ความตอ้งการของรา่งกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน 

เพื่อความอยูร่อด เช่น อาหาร น้ํา ความอบอุ่น 

1.2  ความตอ้งการความมัน่คงหรอืความปลอดภยั (Security or safety needs) เป็น 

ความตอ้งการทีจ่ะเป็นอสิระจากอนัตรายทางกาย 

1.3  ความตอ้งการการยอมรบัหรอืความผกูพนั (Affiliation or acceptance needs)  

เน่ืองจาก บุคคลอยูใ่นสงัคมจะตอ้งการการยอมรบัจากบุคคลอื่น 

1.4  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความพงึพอใจในอํานาจ ความ 

ภาคภมูใิจสถานะ และความเชื่อมัน่ในตนเอง 

1.5  ความตอ้งการความสาํเรจ็ในชวีติ (Need for self – actualization) เป็นความ 

ตอ้งการในระดบัสงูสุด เพื่อทีจ่ะมศีกัยภาพ และบรรลุความสาํเรจ็ในสิง่ใดสิง่หน่ึงในระดบัสงูสุด 
 

  2.  ทฤษฎีการจงูใจ ERG ของ Alderfer 

        เป็นทฤษฎคีวามต้องการที่มพีื้นฐานจากลําดบัขัน้ความต้องการของ Maslow โดย

พจิารณาถงึวธิกีารที่บุคคลมปีฏกิริยิาเมื่อเขาสามารถ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตนโดยพฒันาหลกัความก้าวหน้าในความพงึพอใจ (Satisfaction progression) เพื่ออธบิายถึง

วธิกีารทีบุ่คคลมคีวามก้าวหน้ากบัลําดบัขัน้ความต้องการเมื่อตอบสนองความต้องการในระดบัตํ่า

กว่าได ้และในทางตรงขา้มกบัหลกัของการถดถอยความตงึเครยีด (Frustration regression) เมื่อ

บุคคลที่ยงัมคีวามตงึเครยีดในการพยายามที่จะตอบสนองความต้องการในระดบัที่สูงขึน้ เขาจะเลกิ

ตอบสนองความตอ้งการ และเปลีย่นไปใชค้วามพยายามทีจ่ะตอบสนองในระดบัทีต่ํ่ากว่า 
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 3. ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s two factor theory)  

       ปจัจยัที ่1  ไดแ้ก่ ปจัจยัรกัษา (Maintenance factor) หรอืปจัจยัสุขอนามยั (Hygince 

factor) เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลในการสร้างความไม่พอใจ ปจัจยัอนามยัจะรกัษาแรงจูงใจให้อยู่ใน

ระดบัสงูแลว้ป้องกนัแรงจงูใจไมใ่หเ้กดิขึน้ในทางลบ 

      ปจัจยัที ่2  ได้แก่ ปจัจยัการจงูใจ (Motivation factor) เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลในการ

สรา้งความพงึพอใจ 

 4. ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforce theories) หรือการปรบัปรงุพฤติกรรม 

    เป็นทฤษฎทีีว่่าพฤตกิรรมของมนุษยท์ีถ่อืเกณฑค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมหน่ึง

กบัผลของพฤตกิรรมนัน้การเกดิพฤตกิรรมซํ้าเป็นผลจากความพงึพอใจ แต่ถ้าผลของพฤตกิรรมไม่

พงึพอใจเขากจ็ะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างไป 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ  (2539: 18, 20-21) กล่าวว่า ความพงึพอใจของลูกค้า 

(Customer satisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์หรอืการทํางานของผลติภณัฑก์บัการคาดหวงัของลูกคา้ ซึ่ง

การวดัความพงึพอใจของลกูคา้มแีนวทาง ดงัน้ี 

1. ระบบการตเิตยีน และใหค้าํแนะนําเป็นการหาขอ้มลูทศันคตขิองลกูคา้เกีย่วกบั 

ผลติภณัฑ ์และการทาํงานของบรษิทั 

2. การสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้จะใชก้ารวจิยัตลาดเป็นการออกแบบ 

สอบถาม เพื่อคน้หาความพงึพอใจของลูกคา้ โดยการใหค้ะแนนความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอื

บรกิาร 

3. การเลอืกซือ้โดยกลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมาย เป็นการเชญิบุคคลทีค่าดว่าจะเป็นผูซ้ือ้ที ่

มศีกัยภาพใหว้เิคราะหจ์ดุแขง็ และจดุอ่อนในการซือ้สนิคา้ของบรษิทั และคู่แขง่ขนั 

4. การวเิคราะหถ์งึลกูคา้ทีส่ญูเสยีไปจะวเิคราะหห์รอืสมัภาษณ์ลกูคา้เดมิที ่

เปลีย่นไปใชต้ราสนิคา้อื่น 

       

 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานบริการ 

 มลิเลต (Millet. 1954:  4) ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร (Satisfactory 

Service) หรอืความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิาร โดยการพจิารณาจาก

องคป์ระกอบ 5 ดา้นดงัน้ีคอื 

           1.  ความสามารถในการจดับรกิารใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของ  ผูร้บับรกิาร (Ample 

Service)  

 2.  ความสามารถในการจดับรกิารใหอ้ย่างยตุธิรรม โดยลกัษณะการจดัใหน้ัน้จะตอ้ง

เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนัและเสมอภาคกนั (Equitable Service)  
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 3.  ความสามารถในการจดับรกิารอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) โดยไมม่กีาร

หยดุชะงกัหรอืตดิขดัในการบรกิารนัน้ 

 4.  ความสามารถในการจดับรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัต่อเวลา (Timely Service) 

ตามลกัาณะของความจาํเป็นเรง่ด่วนในการบรกิาร และความตอ้งการของลกูคา้ในการบรกิารนัน้ 

 5.  ความสามารถในการพฒันาบรกิารทีจ่ดัใหท้ัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหน้า (Progress Service) ตามลกัษณะของบรกิารนัน้ๆเรือ่ยไป 

 

4. แนวความคิดเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั 

 นกัทฤษฎหีลายท่านไดศ้กึษาเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั สรปุไดด้งัน้ี 

 ชยัยะ พฒันะเจรญิ (2539: 39) สรุปเกี่ยวกบัทาํเลทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยัว่าควรพจิารณาปจัจยั 

ดงัน้ี 

  1. สภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอการอยูอ่าศยั 

  2. ความสะดวกในการเดนิทางเขา้ออก 

  3. มรีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีด่ ี

  4. สภาพของสงัคมและวฒันธรรมบรเิวณดงักล่าว 

 นอกจากน้ี ยงัมเีงือ่นไขอื่น ๆ ทีม่ผีลต่อการเลอืกทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยัดว้ย เช่น 

  1.  รายได้ต่อเดอืน ผู้มรีายได้สูงสามารถเลอืกสถานที่ตัง้ของที่อยู่ได้ตามที่ตนเอง

ต้องการส่วนผู้มรีายไดน้้อยมกัมขีอ้จํากดัในการเลอืก จงึต้องการทีอ่ยู่อาศยัราคาถูกและใกลแ้หล่ง

การคา้ เพื่อลดค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

  2.  การเขา้ถงึแหล่งงาน โดยจะคาํนึงถงึแหล่งงานและระยะเวลาในการเดนิทาง 

  3.  ระยะเวลาในช่วงชวีติแต่ละช่วง กล่าวคอื ผูอ้ยู่อาศยัที่อยู่ในวยัต่างกนัจะมคีวาม

ตอ้งการอสิระค่อนขา้งสงู วยัทีม่บุีตรตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีม่พีืน้ทีม่ากขึน้ วยัสงูอายตุอ้งการทีอ่ยู่อาศยั

ทีเ่งยีบสงบ เป็นตน้ 

  4.  วถิกีารดําเนินชวีติ เช่น ชาวมุสลมิจะเลอืกทีอ่ยู่ในละแวกชาวมุสลมิดว้ยกนั เพราะ

ทาํใหง้า่ยต่อการดาํรงชวีติ ทัง้ดา้นอาหารและสถานทีป่ระกอบพธิ ี

 กูแดลล ์ (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  28; อ้างองิจาก Goodal. 1972: 151–161) 

กล่าวว่าการเลอืกทีต่ ัง้ของทีอ่ยู่อาศยันัน้จะต้องสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งบรกิารต่าง ๆ โดยเฉพาะ

แหล่งงานและสถานศกึษา 

 เคน (นภาพร มโนรุง่เรอืงรตัน์. 2541:  29; อา้งองิจาก Kain. 1975: 265) กล่าวถงึปจัจยั

ดา้นระยะทางไปยงัแหล่งงานมผีลต่อทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยั มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัรายได ้กล่าวคอื 

ระยะทางในการเดนิทางไปทาํงาน ในระยะทางทีไ่กลกว่าและจะอยูอ่าศยัในเขตชานเมอืง ส่วนผูท้ีม่ ี

รายไดต้ํ่าจะเดนิทางไปทาํงานในระยะทีไ่กลกว่า และอาศยัอยูใ่นบรเิวณแหล่งงานโดยไมค่าํนึงว่า

แหล่งงานจะอยู่ทีไ่หน 
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 แคลรี ่(นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Clarie. 1973: 59–62) ไดอ้ธบิาย

ถงึการเลอืกทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยัว่า 

 1.  ราคาของทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัรายไดข้องผูอ้ยูอ่าศยัและความสามารถใน

การจา่ยสาํหรบัทีพ่กัอาศยันัน้ 

 2.  รปูแบบทีพ่กัอาศยัทีเ่ป็นทีพ่อใจของผูอ้าศยั ทัง้น้ีตอ้งสมัพนัธก์บัขนาดครอบครวัและ 

สถานภาพสมรส 

 3.  ควรมสีิง่แวดลu้3629 .มทีด่ปีลอดภยัจากภยัธรรมชาต ิและมคีวามสะดวกในการ

เดนิทางระหว่างบา้นกบัแหล่งงาน และแหล่งธุรกจิ 

 ไซเกล (นภาพร มโนรุง่เรอืงรตัน์. 2541:  31; อา้งองิจาก Siegel. 156–169) ไดก้ล่าวถงึ 

หลกัการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยัว่ามปีจัจยัทีส่ําคญั 3 ประการ คอื 

  1.  ความสะดวกในการเขา้ถงึ 

  2.  คุณภาพของสิง่แวดลอ้ม เช่น ลกัษณะทางสงัคมของชุมชน สภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาตบิรกิารสาธารณะสําหรบัชุมชน ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากทีต่ ัง้นัน้ เป็นตน้ 

  3.  ลกัษณะทีด่นิทีใ่ชใ้นการปลูกบา้นและทาํเลทีต่ ัง้ 

 นีดแฮม (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Needham. 1977: 103) มคีวาม 

เหน็ว่า เหตุผลในการรวมตวัของย่านพกัอาศยัเกดิขึน้จาก ประการแรก ความสะดวกในการเขา้ถงึ 

ทําใหก้ารอยู่อาศยัมคีวามสะดวกในการคมนาคม จบัจ่ายซือ้ของ และตดิต่อธุรกจิ ทําใหย้่านพกั

อาศยัขยายตวัตามแนวเดนิทางคมนาคม และกระจายตวัรอบ ๆ ศูนยก์ลางธุรกจิ รา้นคา้ ทีท่ํางาน 

และสถานศกึษา ประการที่สอง การประหยดัด้วยปจัจยันอกจากการจบัตวัดงักล่าวมผีลดทีําให้

ประหยดัค่าใชจ้า่ยเรือ่งการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคของเมอืงได ้

 เบอรีแ่ละฮอรต์นั (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Berry; & Horton. 

1970: 45) ไดศ้กึษาการเดนิทางไปทํางานของประชากรในเมอืง และพยายามศกึษาถงึตําแหน่งของ

แหล่งงานและตําแหน่งของประชากร ทีเ่ดนิทางมายงัแหล่งงานนัน้ ๆ ทําใหท้ราบถงึปจัจยัทีก่ําหนด

รปูแบบของการเดนิทาง 3 ลกัษณะ คอื 

 1.  เสน้ทางคมนาคม และระยะทางทีอ่ยูอ่าศยัใกลเ้สน้ทางคมนาคมจะสามารถเดนิทางได ้

สะดวกรวดเรว็และลดระยะเวลาในการเดนิทาง 

 2.  อาชพีการงานและรายได ้พบว่าประชากรมรีายไดด้จีะมรีะยะทางในการเดนิทางไป 

ทาํงานในระยะทีไ่กลกว่า และจะยดึทีอ่ยูอ่าศยัในเขตชานเมอืงทีอ่ยูใ่กลถ้นนหลกัหรอืทางด่วน ทาํให ้

สามารถเดนิทางไดส้ะดวก ส่วนผูม้รีายไดน้้อยจะเลอืกอยูอ่าศยัใกลท้ีท่ํางาน โดยพยายามลดเวลา

และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด มกัเดนิทางโดยบรกิารขนส่งสาธารณะ 

 3.  ลกัษณะทางเชือ้ชาตแิละประชากร ทาํใหเ้กดิการรวมกลุ่มทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม 

โดยมกัจะไปตัง้ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นกลุ่มในส่วนหน่ึงของเมอืง ทาํใหป้ระมาณการเดนิทางไปทาํงานใหมใ่น 

ยา่นนัน้ของเมอืงมปีรมิาณสูงขึน้ดว้ย 
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 เบอรีแ่ละฮอรต์นั (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Berry; & Horton. 

1966:  436) เสนอปจัจยัพืน้ฐานทีก่ําหนดการเลอืกทีอ่ยูอ่าศยั 3 ประการ คอื 

  1. ราคาหรอืค่าเช่าทีพ่กัอาศยั 

  2. ชนิดของทีพ่กัอาศยั 

  3. ทีต่ ัง้ของทีพ่กัอาศยั ซึง่รวมถงึสภาพแวดลอ้มชุมชนและทีต่ ัง้ของแหล่งงาน 

 บนัทนั (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Button. 1976: 46-47) ไดเ้สนอ

แนวความคดิในการเลอืกทีพ่กัอาศยัทีด่วี่าขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและขึน้อยูก่บัความรูส้กึสนิท 

สนมกบัเพื่อนบา้น 

 เมอรเ์ซลลโีน (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Mercellino. 1979: 199) 

ได้ศกึษาพบว่า นักศกึษาหญงิให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมของหอพกัมากกว่านักศกึษาชาย 

และมปีจัจยัการรบัรูด้้านอารมณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้งด้วยในขณะที่นักศกึษาชายใหค้วามสําคญักบัเรื่อง

ความตอ้งการเป็นอสิระส่วนตวัมากกว่านกัศกึษาหญงิ 

 มทู (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Muth. 1969) ไดก้ล่าวว่าความ

แตกต่างในการเลอืกทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายไดสู้งและรายไดต้ํ่ากว่า ประชากรทีม่รีายไดสู้งจะ

มแีหล่งที่พกัอาศยัในเขตชานเมอืง เพราะพอใจในบรเิวณทีม่คีวามหนาแน่นตํ่า เน่ืองจากต้องการ

บา้นในบรเิวณไมแ่ออดั แต่ประชากรทีม่รีายไดต้ํ่าจะอยู่ใกลศู้นยก์ลางของเมอืง เพื่อใหส้ะดวกในการ

เดนิทางไปทํางานและกจิกรรมอื่น ๆ และใหค้วามสนใจกบัราคาทีอ่ยู่อาศยัมากกว่าสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

 ลนีและกูแดลล ์ (นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Lean; & Goodal. 1977: 

199-200) ไดก้ล่าวถงึการเลอืกทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยัว่า ผูม้รีายไดต้ํ่าจะพยายามทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัใกลก้บัที่

ทํางาน (โดยเฉพาะการมทีีท่ํางานในเขตอุตสาหกรรม) เพราะจะประหยดัค่าเดนิทาง โดยอาจเสยี

ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่าบา้น ส่วนผู้มรีายไดสู้งจะสามารถเลอืกทีอ่ยู่อาศยัไดห้ลายประเภท โดยไม่

ต้องสนใจว่าที่อยู่อาศยักบัที่ทํางานต้องมคีวามสมัพนัธ์ต่อกัน เพราะผู้มรีายได้สูงสามารถที่จะ

เดนิทางไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยจะใชเ้วลาเท่ากบัผูม้รีายไดน้้อยทีอ่ยูใ่กลท้ีท่าํงาน  

 วนิโก ้(นภาพร มโนรุ่งเรอืงรตัน์. 2541:  31; อ้างองิจาก Wingo. 1969) ไดใ้หค้วามสําคญั

กบัการเดนิทางมากทีสุ่ด เน่ืองจากไดศ้กึษาว่ามคีรอบครวัทีย่า้ยทีอ่ยู่อาศยัตามแหล่งงานเป็นจาํนวน

มาก เพราะต้องการความสะดวกและลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง จนกระทัง่พบแหล่งทําเลทีต่ ัง้ใหม่

ซึง่สอดคลอ้งกบั Goodal ทีม่คีวามเหน็ว่า การเลอืกสถานทีต่ ัง้ทีอ่ยู่อาศยันัน้จะต้องมคีวามสะดวกใน

การเดนิทาง เขา้ถงึแหล่งบรกิารต่าง ๆ โดยเฉพาะใกลแ้หล่งงานและสถานศกึษา โดยควรจะมทีีต่ ัง้

ตดิถนนสายสาํคญัหรอืสถานีรถไฟ นอกจากน้ีรายไดแ้ละสภาพของครอบครวักม็อีทิธพิลต่อการ       

เลอืกทาํเลทีต่ ัง้ของทีอ่ยูอ่าศยัดว้P 
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 อลอนโซ (กําพล วุนวริยิะกจิ. 2540: 13; อ้างองิจาก Alonso. 1975: 435) กล่าวถงึการ

เลอืกบรเิวณทีพ่กัอาศยัว่าควรพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างทีต่ ัง้ของทีพ่กัอาศยัซึ่งมคีวามสมัพนัธ์

กบัสภาพแวดลอ้มและระยะห่างจากทีท่าํงาน 

 

4. ความเป็นมาของบา้นเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต ์

 บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ตัง้อยู่เลขที ่209 หมู่ 7 ซอยบางนาการเ์ดน้ท ์2 แขวงบางเสา

ธง เขตบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540  เป็น อาคารสงู 5 ชัน้ บนเน้ือที ่226 ตาตรางวา         

เป็นอพารท์เมน้ต์รวม โดยที่ตัง้อยู่ใกล้สถานศกึษา มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วทิยาเขตบางนา และนิคม

อุตสาหกรรมบางพล ีเป็นหอ้งพกัอาศยัทีม่หีอ้งน้ําในตวัทัง้หมด 80 หอ้ง แบ่งชัน้ 2 ถงึชัน้ 4  หอ้งพกั 

ชัน้ละ 23 และชัน้ 1 จํานวน 8 หอ้ง  ขนาดของหอ้งพกั 21 ตารางเมตร / 1 หอ้ง อตัราค่าเช่าหอ้งพกั

แบ่งเป็น หอ้งพกัชัน้ 1 ถงึ ชัน้ 2 ราคาหอ้งละ 4,500 บาท , หอ้งพกัชัน้ 3 ถงึ ชัน้ 4 ราคาหอ้งละ 

4,800 บาท และห้องพกัชัน้ 5 ราคาห้องละ 5,000 บาท โดยไม่รวมในส่วนของค่าน้ํา ,ค่าไฟ, 

อนิเตอร์เนท) โดยชัน้ที ่1 มหีอ้งฟิสเนต จกัรยานและทีจ่อดรถในร่มไวบ้รกิารฟรสีําหรบัผูท้ีพ่กัอาศยั

ในบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ท ์มรีา้นอาหาร รา้นซกัรดีและรา้นเสรมิสวยไวค้อยบรกิาร  

 โดยบ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์เริ่มก่อสร้างขึ้นเดือน มกราคม 2550 แล้วเสร็จเดือน

กุมภาพนัธ ์2552 เปิดใหใ้ชบ้รกิารเมื่อ พฤษภาคม 2552 เจา้ของธุรกจิคอื นางญาณิศา  เลศิวรรณพงษ์ 

การบรหิารงานจะบรหิารงานกนัเองภายในครอบครวั  

 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กาญจนา แก้วแหยม (2539) ศกึษาสภาพทีพ่กัอาศยัในปจัจุบนั ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืก

ที่พักอาศัยและความต้องการที่พักอาศัยของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรมีปีจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั

อาศยัใหเ้ช่าสําหรบันักศกึษาเรยีงลําดบัได ้ดงัน้ี 1. ความสะดวกในการเดนิทาง 2. ขนาดหอ้งพกั 3. 

ราคาค่าเช่า 4.สภาพแวดลอ้ม 5. ตอ้งการอสิระในการพกัอาศยั 

 นฤมล  จติรเอือ้ (2547:  บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัในการตดัสนิใจและความพงึพอใจ

ในการเช่าห้องพกัรายเดอืนของผูเ้ช่าในตําบลรงัสติ ซึ่งมตีวัแปรต้นคอื ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์

และตวัแปรตามเป็นปจัจยัในการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกัรายเดอืน และ ความพงึพอใจในการเช่าหอ้งพกั

รายเดอืน และเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบวธิกีารเก็บแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่างที่

ผูใ้ชเ้ป็น ผูเ้ช่าหอ้งพกัรายเดอืนในหมู่2 ตําบลเมอืงรงัสติจาํนวน 355 คน ใชส้ถติกิารวเิคราะหไ์ดแ้ก่ 

T-test , One-Way Anova และสถติทิดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของสองประชากรแบบจบัคู่ 

ซึง่ผลสรปุออกมาคอืผูเ้ช่าใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัในการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกัรายเดอืน โดยรวม 

ในระดบัมาก โดยอนัดบัหน่ึงคอื ดา้นการรกัษาความปลอดภยั และรองลงมาคอืดา้นบุคลากร ส่วน

ความพงึพอใจของผูเ้ช่ามรีะดบัความพงึพอใจในการเช่าหอ้งพกัรายเดอืนโดยรวมในระดบัมาก โดย
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อนัดบัหน่ึงคอืดา้นทําเลทีต่ ัง้ และปญัหาของผูเ้ช่าทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดคอื ดา้นราคามากทีสุ่ด 

นอกจากน้ีในส่วนของผลทอสอบสมมตุฐิานทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%นัน้สรุปไดว้่าระดบัการศกึษา 

และอาชพีต่างกนัมรีะดบัความสําคญัของปจัจยัในการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกัรายเดอืนโดยรวมแตกต่าง

กนั และผูเ้ช่าทีม่รีะดบัรายไดต่้างกนั มรีะดบัความพงึพอใจเช่าพกัรายเดอืนโดยรวมแตกต่างกนั และ

ระดบัของปจัจยัในการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกัรายเดอืนและความพงึพอใจในการเช่ามคีวามแตกต่างกนั

อยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

 นภาภรณ์ หอมอ่อน (2545) ได้ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจอยู่หอพกัสตรขีองนักศกึษา

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเช่าของหอ้งพกั 

ภมูลิาํเนาของบดิามารดาของนกัศกึษา และความสะดวกสบายในการตดิต่อสื่อสารคมนาคม การชกั 

จงูของกลุ่มเพื่อนและชัน้ปีการศกึษากบัการตดัสนิใจอยูห่อพกัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ผลการศกึษาพบว่าการตดัสนิใจอยู่หอพกัสตรขีองนักศึกษามหาวทิยาลยัรามคําแหง ขึ้นอยู่กบั

สภาพแวดลอ้มของหอพกั ทาํเลทีต่ ัง้อยูใ่กลม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงแหล่งชุมชน สภาพภายในและ 

ภายนอกห้องพกัมคีวามสะอาด มคีวามปลอดภยัสูง มสีิง่อํานวยความสะดวกภายในห้องพกัและ

ภายนอกอาคารพกัอาศยั และมสีาธารณูปโภคครบถว้น 

 กฤษฎา เตชะอาภรณ์กุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจัจยัส่วนผสมทาง

การตลาดของผู้บรโิภคที่มธีุรกิจอพาร์ทเม้นต์ให้เช่าในพื้นที่คลองขวาง ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 – 29 ปี รายไดร้วมทัง้หมดต่อเดอืน 10,000 บาท 

ไดใ้หค้วามสาํคญัปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสําคญัมากทีสุ่ดคอืระบบรกัษาความปลอดภยั ปจัจยั

ด้านทําเลที่ตัง้ให้ความสําคญัมากที่สุดคอืความสะดวกในการคมนาคม ด้านราคาที่สําคญัที่สุดคอื

ราคาค่าเช่าหอ้งพกั และดา้นส่งเสรมิทางการตลาดทีส่าํคญัคอืมกีารบรกิารสิง่อํานวยความสะดวกฟร ี

 ปราณ ีตนัประยรู (2538) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกั สภาพปญัหา 

และความตอ้งการของผูเ้ช่าหอ้งพกั ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ปจัจยัดา้นกายภาพทีม่อีทิธพิลสงูสุด 3 อนัดบัแรกต่อการตดัสนิใจเช่าหอังพกั คอื 

ความปลอดภยั ทาํเลทีต่ ัง้ทีส่ะดวกต่อการเขา้ถงึ และระยะทางไมไ่กลจากทีท่าํงาน ปจัจยัดา้นสงัคม

ทีม่อีทิธพิลสงูสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ อธัยาศยัของผูใ้หเ้ช่า กฎระเบยีบของผูใ้หเ้ช่า และความ

ตอ้งการอยูใ่กลเ้พื่อนสนิท ส่วนปจัจยัดา้นเศรษฐกจินัน้ผูเ้ช่าจะคาํนึงถงึราคาค่าเช่ามากกว่าวธิกีาร

และเงือ่นไขการชาํระค่าเช่า 

 2.  ปญัหาทีผู่เ้ช่าพบว่ามคีวามรุนแรงมากคอื เสยีงรบกวนจากยานพาหนะ รองลงมาคอื 

การใชไ้ฟฟ้า การกําจดัขยะมลูฝอย การใชน้ํ้าและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 

 3.  ลกัษณะของหอ้งเช่าทีผู่เ้ช่าตอ้งการมาก 3 อนัดบัแรก คอื หอ้งพกัทีม่หีอ้งน้ําเป็น 

ส่วนตวั หอ้งมขีนาดกวา้งพอควร และหอ้งทีม่เีฟอรนิ์เจอรท์ีจ่ําเป็นตามลําดบั บรกิารต่าง ๆ ที่

ต้องการใหเ้จา้ของหอ้งจดัใหม้าก 3 อนัดบัแรก คอื ยามรกัษาการณ์ รา้นจาํหน่ายอาหารและสิง่ของ
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จําเป็น บริการโทรศัพท์ ค่าเช่าห้องที่มีล ักษณะและบริการตามที่ผู้เช่าต้องการคือเดือนละ           

600 – 700 บาท 

 4.  ผูเ้ช่าทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัจะตดัสนิใจเช่าหอ้งพกัทีม่รีาคาแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 

 5.  ผูเ้ช่าทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัจะใชป้จัจยัในการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกัไม ่

แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

 6.  ผูเ้ช่าทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามตอ้งการลกัษณะของหอ้งเช่าและ 

บรกิารต่าง ๆ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

 เรไร นนัทนาวฒัน์ (2540) การศกึษาครัง้น้ีไดเ้ลอืกทีพ่กัอาศยัในโครงการเมอืงใหมบ่างพล ี

ระยะที ่1 เป็นกรณีศกึษาปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กั ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มผูเ้ช่าในโครงการ 

เมอืงใหม่บางพลสี่วนใหญ่สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมไม่แตกต่างกนัมากนัก คอืเป็นผู้มรีายได้

น้อย เขา้มาทํางานภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพล ี ซึง่ใชเ้วลาในการเดนิทางไปทํางานไม่เกนิ 30 

นาท ีส่วนลกัษณะของบา้นเช่ามอียู่ 3 แบบ คอื หอ้งแบ่งใหเ้ช่า ใหเ้ช่าทัง้หลงั และในลกัษณะหอพกั

ซึง่แต่ละแบบจะมลีกัษณะภายในไม่แตกต่างกนั และไม่แตกต่างกบัแฟลตเช่าของการเคหะแห่งชาติ

ดว้ย จะต่างกนัเพยีงขนาดของหอ้งพกัของแฟลตเช่าจะกวา้งขวางกว่าเท่านัน้ ดา้นปจัจยัในการเลอืก

เช่านัน้ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญัในเรื่อง การเดนิทางไปทํางานสะดวก ราคาค่าเช่า อยู่ใกลส้ิง่อํานวย

ความสะดวก และมญีาตหิรอืเพื่อนพกัอยูก่่อนแลว้ และความสนใจของผูเ้ช่าต่อแฟลตเช่า พบว่า ส่วน

ใหญ่สนใจโดยเหตุผลว่า มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี อยู่ไกลจากทีท่ํางาน และราคาไม่แพง แต่ยงัคดิว่า

ภายในโครงการแฟลตเช่ายงัไมค่่อยปลอดภยั และมสีิง่อํานวยความสะดวกไมเ่พยีงพอ 

 องัคณา ประทปีชยั (2549) ทําการวจิยัเรื่อง ทศันคติ ความพงึพอใจโดยรวมและแนวโน้ม 

พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มต่ีอธุรกจิบรหิารจดัการอาคารชุดของ บรษิัท 

พลสั พรอ็พเพอรต์ี้ พารท์เนอร ์จาํกดั ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ที่มี

ต่อธุรกจิบรหิารจดัการอาคารชุดของบรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้ พารท์เนอร ์จาํกดั ของผูบ้รโิภคเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการ

ขาย ด้านพนักงาน ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัด ี

ดา้นความพงึพอใจโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และเมื่อพจิารณาดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมใน

การเลอืกใช้ธุรกจิบรหิารจดัการอาคารชุด พบว่ามรีะดบัแนวโน้มพฤตกิรรมใช้ต่อไป และบอกต่อ

บุคคลอื่นใหใ้ชบ้รกิาร 

 พรอ้มพงษ์  วงศว์นิชกงัวาฬ (2547) ทําการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้

อยู่อาศัยของอาคารชุดศุภาลยัพาร์คพหลโยธนิ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีเพศ 

อาชพี จํานวนสมาชกิที่พกัอาศยัร่วมกนั แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผู้อยู่อาศยัอาคาร

ชุดศุภาลยัพาร์คพหลโยธิน ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากอาคารชุดศุภาลยัพาร์คพหลโยธิน คือที่อยู่

อาศยัประเภทหน่ึงซึง่ทีอ่ยูอ่าศยัถอืเป็น 1 ในปจัจยั 4 ทีม่คีวามสาํคญัต่อการดํารงชวีติ ซึง่ตอบสนอง
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ความต้องการพื้นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืหญงิ ผลจากการศกึษาปจัจยัด้านจติวทิยา 

พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้อยู่อาศยัอาคารชุดศุภาลยัพาร์คพหลโยธนิ ในระดบั

ปานกลาง 

 สุกญัญา โยธา (2552) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวม และความภกัดี

ต่อบรษิัท ลุมพนีิ พรอพเพอร์ตี้มาเนจเม้นท์ จํากดั ของผู้บรโิภคที่อาศยัในคอนโดมเินียมในเขต

กรงุเทพมหานคร ซึง่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้นความคุม้ค่า

ในการตอบสนองความต้องการ ความพงึพอใจต่อการบรหิาร และการตอบสนองความคาดหวงัต่อ

บรษิทั ลุมพนีิ พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จาํกดั ไมต่่างกนั 

 เอกชยั ลิน้สุวรรณ (2545: 40-96) ศกึษาเรือ่งความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการรบับรกิาร 

ของศูนยบ์รกิารโทรศพัทเ์ทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สาขาฟอรจ์นูทาวน์ 

 รชัดาภเิษก จาํนวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร ประเภทของการรบับรกิารต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการรบั

บรกิารของศูนยบ์รกิารโทรศพัทเ์ทเลคอมเอเชยีฯ สาขาฟอรจ์นูทาวน์ รชัดาภเิษก ไมแ่ตกต่างกนั 

 ชชัรชั เยน็บํารุง (2546) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซือ้

หอ้งชุดพกัอาศยัในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลของผูบ้รโิภค : กรณศีกึษาหอ้งชุดพกัอาศยัใน

ครอบครองของธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ดา้นราคาทีส่่งผลต่อการ

ซือ้ ไดแ้ก่ ราคาทีถู่กกว่าตลาด คุม้ค่ากบัราคา และราคาอยูใ่นเกณฑท์ีร่บัภาระได ้

 บรษิทั นาโน เซริซ์ จาํกดั (2550) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง สถานทีพ่กัอาศยัประเภททีจ่ะต้องมคี่า

เช่า เช่น อพารท์เมน้ท ์ คอนโด แมนชัน่ หอพกั เป็นต้น ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบหลกัในการตดัสนิใจเรื่องการเช่า พบว่า โดยส่วนใหญ่ ประเดน็แรก

สาํหรบัการตดัสนิใจคอื ค่าเช่าหอ้งต่อเดอืน  

 ภริดา พงษ์ตานี (2547) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ความเป็นไปไดข้องโครงการธุรกจิอพารท์เมน้ท ์

กรณีศกึษา ประจกัษ์ศลิป์อพารท์เมน้ท ์ เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การ

แขง่ขนัของธุรกจิอพารท์เมน้ทม์กัแขง่ขนัทีท่าํเลทีต่ ัง้ หากการคมนาคมสะดวกสบายใกลแ้หล่งชุมชน

ทาํใหไ้ดเ้ปรยีบในการแสวงหากําไรมากกว่าคู่แขง่ 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการศกึษาวจิยัเรือ่งวจิยั ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ ผูว้จิยัดําเนินการศกึษาตามขัน้ตอนต่างๆ ดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ 

 2. การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. แหล่งข้อมลูในการศึกษาค้นคว้า 

 1.1  ขอ้มลูทุตยิภูม ิไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการศกึษาในอดตี และกรอบทฤษฏต่ีางๆ ที่

นํามาใชอ้้างองิในการศกึษาวจิยัน้ีไดม้าจากนิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์ผลงานวจิยั และตําราทางวชิาการ

เกีย่วกบัประชากรศาสตร ์การบรกิาร และความพงึพอใจ 

 1.2  ขอ้มลูปฐมภูม ิไดแ้ก่ ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตต์อบ 

แบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Respond Questionnaire) และนําขอ้มลูจากแบบสอบถามมาวดั 

ปจัจยัทีส่ําคญัต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ จาํนวน 65 คน 

 

2. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

จาํนวน 65 คน จากขอ้มลูของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ณ วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2554 

 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษา 

  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดยการ

เกบ็ขอ้มลูแบบวธิกีารสาํมะโน (Census) จาํนวน 65 คน 

 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั 

 ลกัษณะเครือ่งมอื หรอืแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวบรวมขอ้มลู ทีใ่ชส้ําหรบัการวจิยั 

ครัง้น้ีไดม้าจากการศกึษาจากเอกสารต่างๆ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ 

สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบ 

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนและระยะเวลาที่

เขา้พกั 

  ขอ้ที ่1  เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

• ชาย 

• หญงิ 

  ขอ้ที ่2  สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

• โสด / หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

• สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

 

  ขอ้ที ่3  อาย ุระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลํา ดบั (Ordinal Scale) การกําหนดช่วง

อายุใชข้อ้มลูจากการสํารวจสํามะโนของผูใ้ช้บรกิารบ้านเพลนิจติรท์ีม่อีายุตัง้อพารท์เมน้ต์ ตัง้แต่ตํ่า

ว่า 18 ปี – 27 ปี ขึน้ไป โดยแบ่งเป็นช่วงดงัน้ี (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2548: 195) 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด – ขอ้มลูทีม่คี่าตํ่าสุด 

  

    จาํนวนชัน้ 

 

      =   48 – 18 

    3 

 

      =   10 

 

 ดงันัน้จงึมกีารกําหนดช่วงอายดุงัน้ี 

• ตํ่ากว่า 18 ปี 

• 18 - 27 ปี 

• 28 ปีขึน้ไป 

  ขอ้ที ่4  การศกึษาสงูสุด เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

• ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

• ปรญิญาตรขีึน้ไป 
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  ขอ้ที ่5  อาชพี ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงัน้ี 

• นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

• พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   ขอ้ที ่6  รายไดต่้อเดอืนระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลําดบั (Ordinal Scale) การวจิยั

ครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชช่้วงรายไดค้อื 

•  ตํ่ากว่า 10,000 บาท     

•  10,001 – 20,000 บาท 

•  20,001   บาท ขึน้ไป 

 ขอ้ที ่7 ระยะเวลาที่ใช้บรกิาร เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรยีงลําดบั (Nominal 

Scale)จากประวตัทิะเบยีนผูเ้ขา้พกับา้นเพลนิจติร ์ดงัน้ี 

• 1 – 4 เดอืน 

• 5 -  8 เดอืน 

• 9 – 12 เดอืน 

• มากกว่า 1 ปีขึน้ไป 

ซึง่นําเกณฑม์าจากอายกุารเขา้ใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ในปี พ.ศ. 2553 ที่

เกดิขึน้จรงิ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารเ์มน้ต ์

จาํนวน 8 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์           จาํนวน    2   ขอ้ 

2. ดา้นราคา                                       จาํนวน    4    ขอ้ 

3. ดา้นทาํเลทีต่ ัง้                                  จาํนวน    2    ขอ้ 

4. ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก จาํนวน    4    ขอ้ 

5. ดา้นความปลอดภยั                 จาํนวน    4    ขอ้   

6. ดา้นบุคลากร                                   จาํนวน    5    ขอ้ 

7. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร จาํนวน    5    ขอ้ 

8. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํนวน    4   ขอ้ 

เป็นจาํนวนคําถามทัง้หมด 28 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ลกัษณะ

ของแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามทีใ่ช้มาตรวดัแบบ Likert Scale และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้จิยัไดแ้บ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
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         ระดบัความคิดเหน็                                                 ค่าประเมิน 

 

   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่                                         ระดบัคะแนน 5  

เหน็ดว้ย                                         ระดบัคะแนน 4  

   ปานกลาง                                                  ระดบัคะแนน 3   

   ไมเ่หน็ดว้ย                                             ระดบัคะแนน 2  

   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่                                       ระดบัคะแนน 1  

 

 การแปลผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราภาคชัน้ 

(Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายโดยอาศยัสตูรการคาํนวณช่วงกวา้งระหว่างชัน้ 

ตามหลกัการหาค่าเฉลีย่ (มลัลกิา บุนนาค. 2542:  29) 

 

อตัรภาคชัน้ = คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด 

 

จาํนวนชัน้ 

 

                                              =  5 - 1 

5  

 

      = 0.8 

 

 

 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน (ส่วนที ่2) 

 

   คะแนนเฉล่ีย      ระดบัปัจจยั     

 

   4.21 – 5.00               ดมีาก 

   3.41 – 4.20      ด ี

   2.61 – 3.40        ปานกลาง 

   1.81 – 2.60      ไมด่ ี

   1.00 – 1.80       ไมด่มีาก 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต์ มจีาํนวน 3 ขอ้ เป็นคําถามแบบปลายปิดโดยเป็นแบบสอบถาม Likert scale และใชร้ะดบั

การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้จิยัไดแ้บ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 

ระดบัดงัน้ี 

 

  

                     ระดบัความพึงพอใจ                           ค่าประเมิน 

 

   พงึพอใจมาก                             ระดบัคะแนน 5  

พงึพอใจ                                  ระดบัคะแนน 4  

   ปานกลาง                                       ระดบัคะแนน 3   

   ไมพ่งึพอใจ                                ระดบัคะแนน 2  

   ไมพ่งึพอใจอยา่งมาก              ระดบัคะแนน 1  

 

 

การแปลผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 

(Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายโดยอาศยัสตูรการคาํนวณช่วงกวา้งระหว่างชัน้ 

ตามหลกัการหาค่าเฉลีย่ (มลัลกิา บุนนาค. 2542 : 29) 

 

 

 

อนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด 

 

จาํนวนชัน้ 

        =   5 - 1 

                                                       5 

                                                =   0.8 

 

 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน (ส่วนที ่4) 
  

  คะแนนเฉล่ีย                 ระดบัความพึงพอใจ 

  4.21 – 5.00                           พงึพอใจมาก 

  3.41 – 4.20                            พงึพอใจ 
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  2.61 – 3.40                            ปานกลาง 

  1.81 – 2.60                           ไมพ่งึพอใจ 

  1.00 – 1.80                           ไมพ่งึพอใจอยา่งมาก  

 
 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัตามลาํดบั ดงัน้ี 

  1.  ศกึษาขอ้มลูจากหนงัสอื เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความมุง่หมายของการวจิยั 

  2.  สรา้งแบบสอบถามทัง้หมด 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 ลกัษณะลกัษณะส่วนบุคคลของ 

แบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบั ปจัจยั

ที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านทําเลที่ตัง้ ด้านราคา ด้านสิง่อํานวย

ความสะดวก ด้านความปลอดภยั ดา้นบุคคลากร เป็นจํานวนคําถามทัง้หมด 29 ขอ้ ตอนที่ 3

แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ จํานวน 3 ข้อ 

แบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นประยุกต์มาจากแบบสอบถามมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกบัเรื่องที่

ทาํการศกึษา 

  3.  นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ข เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์เพื่อ 

ปรบัปรงุใหมใ่หม้คีวามถูกต้องก่อนนําไปใช ้

   4.  นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 

ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธอิลัฟ่า (α - Coefficient) โดยวธิกีารคํานวณ

ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2538:  125-126) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัของ

ความคงทีข่องแบบสอบถาม  โดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มาก  แสดงว่ามี

ความเชื่อมัน่สงู ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิแต่ละดา้นดงัน้ี 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร โดยแยกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

  -  ดา้นผลติภณัฑ ์            เท่ากบั     0.746 

  -  ดา้นราคา                เท่ากบั    0.840 

  -  ดา้นทาํเลทีต่ ัง้                                   เท่ากบั    0.618 

  -  ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก เท่ากบั      0.605 

  -  ดา้นความปลอดภยั   เท่ากบั      0.868 

  -  ดา้นบุคลากร      เท่ากบั      0.909 

  -  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เท่ากบั      0.821 

  -  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั      0.859 

     ความพงึพอใจโดยรวม  เท่ากบั      0.826 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

 การวิเคราะหข้์อมลู 

 เมือ่ไดแ้บบสอบถามคนืแลว้ ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าดําเนินการดงัน้ี 

 1.  การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ

แบบสอบถามแยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก 

 2.  การลงรหสั (Coding) นําแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตามทีไ่ด้

กําหนดรหสัไวล้่วงหน้า 

 3.  การประมวลผลขอ้มลู ขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ไดนํ้ามาบนัทกึโดยใชเ้ครื่องไมโครคอมพวิเตอร ์

เพื่อการประมวลผลขอ้มลูซึง่ใชโ้ปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์(Statistic 

Package for Social Sciences หรอื SPSS) 

 

การกาํหนดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  สถติใิชท้ดสอบความเชื่อมัน่แบบสอบถาม 

   การหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม(Reliability of the test)เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่

รวมโดยใชว้ธิ ี ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 

2546: 449)    

 

Cronbach’s Alpha = 
variancecovariance1)(k1

variancecovariancek
−+

  

 

เมือ่    Cronbach’s Alpha  แทน   ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 

             k      แทน  จาํนวนคาํถาม 

      ariancecov     แทน     ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างคาํถามต่าง ๆ 

      iancevar    แทน      ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนของคาํถาม 

 

 2.  การวเิคราะหเ์ชงิพรรณา (Descriptive Analysis) โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

         2.1  ใชส้ตูรหาค่ารอ้ยละ (Percentage) (เตอืนจติต ์จติตอ์าร.ี 1999: 236) 
 

P  = 
n

f 100×
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 โดย   P  แทน  ค่าสถติริอ้ยละ 

                    F  แทน  ความถึใ่นการปรากฏของขอ้มลู 

                                X   แทน    ค่าของขอ้มลู หรอืคะแนน 

                               N   แทน    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

        2.2.  ค่าเฉลีย่ (Arithmetic mean) (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  2541:40) 

 

n
Xi

X ∑=  

 

เมือ่   X      แทน ค่าเฉลีย่ 

∑ Xi   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

          n    แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

          2.3.  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชศูร ีวงศร์ตันะ.  .2540: 40) 

   

)1(
)( 22

−

−
= ∑ ∑

nn
XXn

S  

    

เมือ่ S   แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

        ∑ 2)( X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

         ∑ 2X   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

            n   แทน     จาํนวนสมาชกิในกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.  สถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistic) ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน มดีงัน้ี 

    3.1  ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถติ ิ

t – Test (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2541: 80) ซึง่ 2 กลุ่มดงักล่าวเป็นอสิระ คอื ไม่มสีมาชกิร่วมกนั สําหรบั

สมมตฐิานขอ้ 1 (เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี) 

  

กรณทีีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั 2
1S  = 2

2S  

 

    t  =  
( ) ( )
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  โดยที ่  df  =  221 −+ nn  

 

 กรณทีีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไมเ่ท่ากนั 2
1S ≠ 

2
2S  

    t = 

2

2
2

1

2
1
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โดยที ่ df  =  
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เมือ่    t        แทน   ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 

   1X        แทน   ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 

   2X       แทน   ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่2 

   2
1S       แทน   ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งที ่1 

   2
2S        แทน    ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งที ่2 

   1n         แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 

   2n        แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที ่2 

   df         แทน   องศาอสิระ (Degree of freedom)  

    3.2 Levene’s Test ใชท้ดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใชส้ตูร 

 

แหล่งของการ

แปรปรวน 

ผลรวมกําลงัสอง 

SS 
df 

ค่าประมาณของความ

แปรปรวน MS 
F 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

SSb 

SSw 

k-1 

n-k 

MSb 

MSw 

MSb/MSw 

 

ทัง้หมด SSt n-1   

 

    3.3  ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม ใช้

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way Anova)  (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2534:  249) ในกรณีค่า

ความแปรปรวนเท่ากนั สาํหรบัทดสอบสมมตุฐิาน ขอ้ 1 (อาย ุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และระยะเวลาการเขา้พกั)  
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 กรณคี่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใช ้One Way Anova มสีตูรดงัน้ี 

  

       F  =   

 

     

  เมือ่  F   แทน  ค่าแจกแจงทีใ่ชพ้จิารณาใน F-distribution 

     MSb   แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

     MSw       แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

     df       แทน  ชัน้แห่งความเป็นอสิระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุ่ม    

                                           (k-1), ภายในกลุ่ม (n-k) 

  

 กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิจะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่  ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี่ .05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวธิ ีLeast 

Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์บญัชา.  

2544:333) 

LSD = MSEt
kn−− ;

2
1 α  

ji nn
11

+  

  โดยที ่ni  ≠ nj 

เมือ่ LSD แทน  ค่าผลต่างนยัสาํคญัทีค่าํนวณไดส้าํหรบัประชากรกลุ่มที ่i และ j 

MSE แทน  ค่า Mean Square Error จากตารางวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

k  แทน  จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

n  แทน จาํนวนของตวัอยา่งทัง้หมด 

α    แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

 

   3.4  ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม ใช้

สถติBิrown – Forsythe (Hartung. 2001: 300) ในกรณคี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั สาํหรบัทดสอบ

สมมตุฐิาน ขอ้ 1 (อาย ุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาการเขา้พกั) โดยใชส้ตูร 

  

    
'MSW

MSB
=β  

  โดยค่า ∑
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เมือ่ β    แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Brown-forsythe  

   MSB  แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  

   MSW’ แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสําหรบัสถติ ิBrown-forsythe  

   K   แทน  จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง  

   n   แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

   N   แทน  ขนาดประชากร 

   2
iS   แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิจะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่  ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี ่.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชสู้ตรวเิคราะห์ผลต่าง

ค่าเฉลีย่รายคู่ Dunnett T3 (Kappel. 1982: 153–155) สามารถเขยีนได ้ดงัน้ี 

 

   
( )

S
MSq

d ASD
D

/2
=  

 

 เมือ่ Dd  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Dunnett test 

    Dq  แทน  ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test           

   ASMS /  แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

   S  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 กรณตีรวจสอบเงือ่นไขแลว้พบว่า ตวัแปรของแต่ละกลุ่มย่อยมกีารแจกแจงแบบปกต ิและ

มคี่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มแตกต่างกนั จะใชส้ถติทิดสอบ Brown – Forsthe ในการทดสอบ

ค่าเฉลี่ย และถ้าพบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติจะทําการเปรยีบเทยีบเชิงซ้อน 

(Multiple Comparisons) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ ว่ามคีู่ใดบา้งทีม่คี่าเฉลี่ยแตกต่างกนั 

ในระดบัความสําคญั 0.05 , 0.01 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้วธิ ีDunnett’s T3 เพื่อ

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2548:242) 

 4.  ค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย Pearson Correlation (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ใชใ้นการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั ทีแ่ต่ละตวั มี

ระดบัการวดัของขอ้มลูในระดบัอนัตรภาค (Interval scale) โดยใชส้ตูรดงัน้ี (กลัยา วานิชยป์ญัชา. 

2544: 280)    ใช้สูตรดงัน้ี 
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  rXY = ( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
2222 YYnXXn

YXXYn  

                  

 โดยที ่  rXY

     

    แทนค่า  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

n      แทนค่า  จาํนวนคนหรอืกลุ่มตวัอยา่ง 

     ∑ XY   แทนค่า  ผลรวมของผลคณูระหว่างค่าตวัแปรX และY ทุกคู่ 

     ∑ X     แทนค่า  ผลรวมของค่าตวัแปร X 

     ∑Y   แทนค่า  ผลรวมของค่าตวัแปร Y 

     ∑ 2X   แทนค่า  ผลรวมของกําลงัสองของค่าตวัแปร X 

     ∑ 2Y   แทนค่า  ผลรวมของกําลงัสองของค่าตวัแปร Y 

 

  โดยทีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ะมคี่าระหว่าง -1.00 ถงึ +1.00 โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  1.  ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม คอื ถา้ X   

เพิม่ Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิม่ 

  2.  ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิเดยีวกนั คอื ถา้ X เพิม่ Y 

จะ   เพิม่ แต่ถา้ X ลด Y จะลดดว้ย 

  3.  ค่า r มคี่าเขา้ใกล ้1 หมายถงึ X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และ              

มคีวามสมัพนัธก์นัมาก 

   4.  ค่า r เขา้ใกล ้1 หมายถงึ X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 

   5.  ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

   6.  ถา้ r มคี่าเขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 

   

 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าค่าสมัประสทิธฺส์หสมัพนัธ ์(ชศูร ี  วงศร์ตันะ.2541 : 324) 

 มดีงัน้ี 

 

   ค่าระดบัความสมัพนัธ ์  ระดบัความสมัพนัธ ์

    0.91-1.00           สงูมาก 

    0.71-0.90           สงู 

    0.31-0.70           ปานกลาง 

    0.01-0.30           ตํ่า 

         0                         ไมม่คีวามสมัพนัธ ์
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การวิจยัครัง้น้ีมุ่งศึกษา ปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านเพลินจิตร ์      

อพารท์เมน้ต ์โดยการวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลผลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัได้

กําหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 H0     แทน   สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1     แทน   สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 

 n      แทน   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

X      แทน   ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D.     แทน   ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 SS     แทน   ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS     แทน   ค่าเฉลีย่ผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

 df      แทน   ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

 t      แทน   ค่าทีใ่ชพ้จิารณา t - Distribution 

 F -Ratio   แทน   ค่าทีใ่ชพ้จิารณา F – Distribution 

 Sig.2 tailed  แทน   ความน่าจะเป็นสาํหรบับอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ

 LSD     แทน   Least Significant Difference 

 *      แทน   ความมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 **      แทน   ความมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลตามความมุง่หมายของการวจิยั โดยแบ่งการ 

นําเสนอ ออกเป็น 4 ส่วน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1   การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

อพารท์เมน้ต์ 

 ส่วนท่ี 2  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นความ

ปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 ส่วนท่ี 3  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 ส่วนท่ี 4  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา

สงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์จนถงึ

ปจัจบุนั ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีต่่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัความความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคล 

 ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ

ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  และระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณ บ้านเพลนิ

จติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจบุนั โดยการแจกแจงจาํนวน (ความถี)่ และรอ้ยละ ดงัตาราง  
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ตาราง 1 แสดงจาํนวน (ความถี)่ และรอ้ยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ สถานภาพ  

     อายรุะดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณ  

     บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจบุนั 

  

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์  ความถ่ี (คน)    ร้อยละ 

1.1 เพศ 

ชาย                19       29.20 

หญงิ               46       70.80 

รวม                  65      100.00 

1.2 สถานภาพ 

โสด /หมา้ย /หยา่รา้ง /แยกกนัอยู่   62       95.40 

สมรส /อยูด่ว้ยกนั           3         4.60 

รวม                  65      100.00 

1.3  อายุ 

ตํ่ากว่า 18 ปี                     17       26.20  

18 - 27 ปี              40       61.50  

28 ปีขึน้ไป              8       12.30  

รวม                   65     100.00 

1.4  ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี         23       35.40 

ปรญิญาตรขีึน้ไป          42       64.60 

รวม                 65       100.00 

1.5  อาชีพ  

นกัเรยีน /นิสติ /นกัศกึษา       54       83.10 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั         11       16.90 

รวม                 65      100.00 

1.6  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท    26                                   40.00 

10,001 – 20,000 บาท        31       47.70 

20,001 บาทขึน้ไป          8            12.30 

รวม                 65      100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์  ความถ่ี (คน)    ร้อยละ 

1.7 ระยะเวลาการเข้าพกัอาศยั ณ บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

1 – 4  เดอืน               7     10.80 

5 – 8  เดอืน              16     24.60 

9 – 10 เดอืน              11     16.90 

1 ปี ขึน้ไป               31     47.70 

รวม                    65     100.00 

 

 จากตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา

ครัง้น้ี จาํนวน 65 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 

 เพศ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.80 และเป็น

เพศชาย จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.20  

 สถานภาพ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นโสด /หมา้ย /หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่มี

จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.40 และมสีถานภาพสมรส /อยูด่ว้ยกนั มจีาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.60  

 อาย ุผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 18 - 27 ปี มจีาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 

รองลงมาเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายตุํ่ากว่า 18 ปี มจีาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.20 และ 

เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ี28 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.30 ตามลาํดบั  

 ระดบัการศึกษา ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป มจีาํนวน 42 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 64.60 และเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่วีุฒกิารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี มจีาํนวน 23 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 26.20  

 อาชีพ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มอีาชพี นกัเรยีน /นิสติ /นกัศกึษา มจีาํนวน 54 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 83.10 และมอีาชพี พนกังานบรษิทั /ขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.90  

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นผูม้รีายได ้10,001 – 20,000 บาท มี

จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.70 รองลงมาเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท มี

จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 และเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า  20,001 บาท มจีาํนวน 

8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.30 ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาการเข้าพกัอาศยั ณ บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์จนถึงปัจจบุนั ผูใ้ชบ้รกิาร

ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเขา้พกัอาศยัมากกว่า 1 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.70 

รองลงมาเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัอาศยั 5 – 8 เดอืน มจีาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.60 
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รองลงมาเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัอาศยั 9 – 12 เดอืน มจีาํนวน 11  คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.90  และ

เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัอาศยั 1 – 4 เดอืน มจีาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.80 ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ม ี8 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านทําเลที่ตัง้ ด้านสิง่อํานวยความสะดวก ด้านความปลอดภยั 

ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลใน

ส่วนน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหแ์ละนําเสนอในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิาย ปรากฏตามตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์ X  S.D. ระดบัปัจจยั 

รปูแบบการตกแต่งภายในหอ้งพกัและ

เฟอรนิ์เจอรม์คีวามทนัสมยั 
3.86 0.496 

ด ี

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ ,แอร,์ 

ตูเ้ยน็,เครือ่งทาํน้ําอุ่น ภายในหอ้งพกั 

มคีุณภาพด ี

4.02 0.484 

ด ี

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑโ์ดยรวม 3.94 0.437 ดี 

 

 จากตาราง 2 แสดงว่า ผู้ใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารเ์มน้ต์แสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยั

ใหบ้รกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94  

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้น

เพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดบัดี คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ ,แอร์,

ตู้เย็น,เครื่องทําน้ําอุ่น ภายในห้องพกั มีคุณภาพดี และรูปแบบการตกแต่งภายในห้องพักและ

เฟอรนิ์เจอรม์คีวามทนัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 3.86 ตามลาํดบั  
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ตาราง 3 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นราคา 

 

                ปัจจยัด้านราคา X  S.D. ระดบัปัจจยั 

อตัราค่าเช่ารายเดอืนมคีวามเหมาะสม

กบับรกิารทีไ่ดร้บั 

3.78 0.649 ด ี

อตัราค่าน้ํา มคีวามเหมาะสม 3.48 0.752 ด ี

อตัราค่าไฟ มคีวามเหมาะสม 3.43 0.728 ด ี

อตัราค่าโทรศพัท ์มคีวามเหมาะสม 3.29 0.785 ปานกลาง 

ปัจจยัด้านราคาโดยรวม 3.50 0.600 ด ี

 
 จากตาราง 3 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตแ์สดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัการ

ใหบ้รกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นราคา อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50  

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นราคา ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดคีอื อตัราค่าเช่ารายเดอืนมคีวามเหมาะสม

กบับรกิารทีไ่ดร้บั อตัราค่าน้ํามคีวามเหมาะสม อตัราค่าไฟมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.78 3.48 และ 3.43 ตามลําดบั และอตัราค่าโทรศพัทม์คีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 

มรีะดบัปานกลาง 

 

ตาราง 4 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นทาํเลทีต่ ัง้ 

 

              ปัจจยัด้านทาํเลท่ีตัง้ X  S.D. ระดบัปัจจยั 

อาคารทีพ่กัอยูใ่กลท้ีท่าํงาน / 

สถานศกึษา 

3.72 0.599 ด ี

อาคารทีพ่กัตัง้อยูใ่กล ้รา้นคา้ / 

หา้งสรรพสนิคา้ 

3.51 0.793 ด ี

ปัจจยัด้านทาํเลท่ีตัง้โดยรวม 3.62 0.597 ด ี
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 จากตาราง 4 ผู้ใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ แสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัการ

ใหบ้รกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ อยูใ่นระดบัดโีดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นทําเลที่ตัง้ อยู่ในระดบัดคีอื อาคารทีพ่กัอยู่ใกลท้ี่ทํางาน / สถานศกึษา 

และอาคารทีพ่กัตัง้อยูใ่กล ้รา้นคา้ / หา้งสรรพสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 3.51 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 5 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

 

       ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก X  S.D. ระดบัปัจจยั 

ทีจ่อดรถมจีาํนวนเพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิาร 3.66 0.735 ด ี

อนิเตอรเ์น็ททีม่ไีวบ้รกิารมคีวามเรว็

เพยีงพอต่อการทาํงานของท่าน 

2.09 0.861 ไมด่ ี

เครือ่งออกกําลงักายในหอ้งฟิตเนสมี

จาํนวนเพยีงพอ 

3.09 0.605 ปานกลาง 

รา้นอาหารมจีาํนวนเพยีงพอในการ

ใหบ้รกิาร 

3.51 0.664 ด ี 

ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก

โดยรวม 

3.09 0.489 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 5 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์แสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัใหบ้รกิาร

ของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านสิง่อํานวยความสะดวก อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.09  

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเหน็

ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั

ดคีอื ทีจ่อดรถมจีาํนวนเพยีงพอต่อผู้ใชบ้รกิาร รา้นอาหารมจีาํนวนเพยีงพอในการใหบ้รกิาร โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 , 3.51 อยู่ในระดบัปานกลาง คอืเครื่องออกกําลงักายในหอ้งฟิตเนสมจีาํนวน

เพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.09 และอยู่ในระดบัไม่ดคีอื อนิเตอรเ์น็ททีม่ไีวบ้รกิารมคีวามเรว็เพยีงพอ

ต่อการทาํงานของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  2.09 ตามลาํดบั 
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ตาราง 6 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นความปลอดภยั 

 

                    ปัจจยัด้านความปลอดภยั X  S.D ระดบัปัจจยั 

มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม. 3.8

6 

0.65

9 

ด ี

มรีะบบดบัเพลงิครอบคลุมทุกชัน้ 3.9

2 

0.59

4 

ด ี

มรีะบบคยีก์ารด์เขา้ – ออก เฉพาะผูพ้กัอาศยั 4.0

9 

0.60

5 

ด ี

มรีะบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมทุกจดุใน    

อพารท์เมน้ต์ 

4.0

9 

0.65

5 

ด ี

ปัจจยัด้านความปลอดภยัโดยรวม  3.9

9 

0.53

2 

ด ี

 

 จากตาราง 6 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัใหบ้รกิาร

ของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99  

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเหน็

ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นความปลอดภยั ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัด ีคอืมี

ระบบคยีก์ารด์เขา้ – ออก เฉพาะผูพ้กัอาศยั มรีะบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดในอพารท์เมน้ต ์

มรีะบบดบัเพลงิครอบคลุมทุก และมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตลอด 24 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.09 4.09 3.92 3.86 ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นบุคลากร 

 

                 ปัจจยัด้านบคุลากร X  S.D ระดบัปัจจยั 

พนกังานมคีวามเป็นกนัเอง 4.28 0.650 ดมีาก 

พนกังานสามารถใหค้วามช่วยเหลอื

และแกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.20 0.642 ด ี

พนกังานใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหอ้งพกั การ

บรกิารใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างด ี

4.20 0.642 ด ี

พนกังานใหค้วามเสมอภาคเท่าเทยีม

ในการใหบ้รกิารกบัทุกคนทีเ่ขา้พกั 

4.23 0.632 ดมีาก 

พนกังานมมีารยาทดอีย่างสมํ่าเสมอ 4.28 0.625 ดมีาก 

ปัจจยัด้านบคุลากรโดยรวม 4.24 0.546 ดมีาก 

 

 จากตาราง 7 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัใหบ้รกิาร

ของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเหน็

ต่อปจัจยัการให้บรกิารบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดมีากคือ 

พนักงานมคีวามเป็นกนัเอง พนักงานมมีารยาทดอีย่างสมํ่าเสมอ และ พนักงานให้ความเสมอภาค

เท่าเทยีมในการใหบ้รกิารกบัทุกคนทีเ่ขา้พกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 4.28 4.23 ตามลําดบั และมี

ระดบัดคีอื พนักงานให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัห้องพกั การบรกิารให้เข้าใจได้อย่างด ีพนักงานสามารถให้

ความช่วยเหลอืและแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23  
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ตาราง 8 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

 

     ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ X  S.D. ระดบัปัจจยั 

พนกังานเขา้ใหบ้รกิาร เช่น การซ่อม

อุปกรณ์ภายในหอ้งไดต้รงตามเวลานดั

หมาย 

4.03 0.637 

ด ี

ท่านสามารถเขา้พบพนกังานไดท้นัททีี่

เกดิปญัหา 
4.03 0.612 

ด ี

มกีารแจง้ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้

พกัอาศยัอยูส่มํ่าเสมอ 
3.97 0.661 

ด ี

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ

โดยรวม 
4.01 0.546 

ด ี

  

 จากตาราง 8 ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเห็นต่อปจัจยัการ

ให้บรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเม้นต์ ด้านกระบวนการให้บรกิาร อยู่ในระดบัดโีดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.01 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดงความคดิเหน็

ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั

ดีคือ พนักงานเข้าให้บริการ เช่น การซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องได้ตรงตามเวลานัดหมาย ท่าน

สามารถเขา้พบพนกังานไดท้นัททีีเ่กดิปญัหา และมกีารแจง้ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูพ้กัอาศยัอยู่

สมํ่าเสมอ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 4.03 3.97 ตามลาํดบั  
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ตาราง 9 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ต่อปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

     ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ X  S.D. ระดบัปัจจยั 

ภายในอาคารมคีวามสะอาดด ี 4.30 0.465 ดมีาก 

ภายนอกอาคารมคีวามสะอาดด ี 4.14 0.556                     ด ี

หอ้งรบัรองภายในอาคารมขีนาด

เพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
3.82 0.705 

                    ด ี

ลฟิทโ์ดยสารมคีวามปลอดภยัด ี 4.03 0.585                     ด ี

ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ

โดยรวม 
4.07 0.490 

                    ด ี

 

 จากตาราง 9 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัการใหบ้รกิาร

ของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ แสดงความคดิเหน็

ต่อปจัจยัการให้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัดมีาก คอื

ภายในอาคารมคีวามสะอาดด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 และส่วนใหญ่อยู่ในระดบัด ีคอื ภายนอก

อาคารมีความสะอาดดี ลิฟท์โดยสารมีความปลอดภยัดี และห้องรบัรองภายในอาคารมีขนาด

เพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิารโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 4.03 3.82 ตามลาํดบั  
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 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจรายด้านและโดยรวมของ

ผูใ้ช้บริการบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดยการ

วเิคราะห์ขอ้มลูในส่วนน้ี ผู้วจิยัได้ทําการวเิคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธบิาย 

ปรากฏตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตาราง 10 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้น 

     เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจ X  S.D ระดบัความพึงพอใจ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ี่

ท่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

4.14 0.496 มาก 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ี่

ท่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

4.08 0.510 มาก 

การบรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคย

พกัมา 

4.11 0.504 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.11 0.433 มาก 

 

 จากตาราง ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มคีวามพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิาร 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11  

 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคีวามพงึพอใจ 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากคอื ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่

คาดหวงัไว้  ด้านการบรกิารของบ้านเพลนิจติร์อพารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่

ท่านเคยพกัมา  และดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ท่านได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบั

เงนิทีเ่สยีไป  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 4.11 4.08 ตามลาํดบั  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี คือ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเข้าพกัอาศัย ณ บ้านเพลนิจติร์จนถึงปจัจุบนั ที่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ต่างกนั  

 ในดา้น เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด และอาชพี สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื 

t-test โดยใชค้าํถามตอนที ่1 ขอ้ที ่1,2,4 และ 5 ทดสอบกบัคาํถามตอนที ่3        (ขอ้ที ่1 – 3) 

 ในดา้น อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณบา้

นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต๋จนถงึปจัจุบนั สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบคอื ANOVA (One-way Analysis of 

Variance) โดยใชค้าํถามตอนที ่1 ขอ้ที ่3  ,6 และ 7 ทดสอบกบัคาํถามตอนที ่3 (ขอ้ที ่1 – 3) 

   1.1   ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี  

 H0: ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้

บรกิารไมต่่างกนั 

 H1: ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้

บรกิารต่างกนั 

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์ชค้่าสถติขิองการทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม

เป็นเป็นอสิระต่อกนั (Independent t-test) ทีร่ะดบัความเชื่อมนัรอ้ยละ 95 โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อมคีวามน่าจะเป็น (P) ระดบันัยสําคญัทางสถติิ

น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

      อพารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามเพศ 

 

ความพงึพอใจ 

 

เพศ  t-test for Equality of Means  

(N)  X  S.D. t df P 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามความคาดหวงัไว ้

ชาย 4.10 0.458 -0.344 63 0.732 

หญงิ 4.15 0.514 -0.361   

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บั

คุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ชาย 4.00 0.471 -0.78 63 0.438 

หญงิ 4.10 0.526 -0.817   

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่

เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 

ชาย 4.15 0.501 0.513 63 0.610 

หญงิ 4.08 0.508 0.516    

ความพึงพอใจโดยรวม 

ชาย 4.08 0.382 -0.237 63 0.813 

หญงิ 4.11 0.456 -0.255     

 

  จากตาราง 11 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต ์โดยจาํแนกตามเพศ  พบว่าการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามความ

คาดหวงัไวเ้มื่อใชส้ถติ ิIndependent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 

0.732 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่าผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามความคาดหวงัไว้ไม่แตกต่างกัน ที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิต ิซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปเมื่อ

ใชส้ถติ ิIndependent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.438 ซึง่มากกว่า 

0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้รกิาร

บ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิ

จติร์อพาร์ทเมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไปไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมาเมื่อใชส้ถติ ิ Independent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.610 

ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจาก
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บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา ที่ระดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ความพงึพอใจโดยรวมเมื่อใชส้ถติ ิ Independent t-test ในการทดสอบพบว่า มคี่าความ

น่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.813 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจโดยรวมในการใช้บริการไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

    1.2  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี  

 H0:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารทีไ่มต่่างกนั 

 H1:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารทีต่่างกนั 

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์ชค้่าสถติขิองการทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม

เป็นเป็นอสิระต่อกนั (Independent t-test) ทีร่ะดบัความเชื่อมนัรอ้ยละ 95 โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P) มคี่าระดบันัยสําคญัทาง

สถติน้ิอยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 12 
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ตาราง 12  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

     อพารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามสถานภาพ 

ความพงึพอใจ 

 

สถานภาพ t-test for Equality of Means  

 
      X  
 S.D. t df 

 

(N) P 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตาม

ความคาดหวงัไว ้

โสด/หมา้ย/

หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู่ 

4.14 0.507 0.492 63 0.624 

สมรส/อยู่

ดว้ยกนั 
4.00 0    

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่

เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

โสด/หมา้ย/

หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู่ 

4.11 0.482 2.714 63 0.009** 

สมรส/อยู่

ดว้ยกนั 
3.33 0.577    

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบั 

อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 

โสด/หมา้ย/

หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู่ 

4.11 0.515 0.377 63 0.708 

สมรส/อยู่

ดว้ยกนั 
4.00 0    

ความพึงพอใจโดยรวม 

โสด/หมา้ย/

หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู่ 

4.12 0.436 1.359 63 0.179 

สมรส/อยู่

ดว้ยกนั 
3.77 0.192    

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

  จากตาราง 12 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต์ โดยจําแนกตามสถานภาพ พบว่า  ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบั

ตรงตามความคาดหวงัไวเ้มื่อใชส้ถติ ิ Independent  t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น 

(P) เท่ากบั 0.624 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
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(H1) หมายความว่าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพึง

พอใจในดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไวไ้ม่แตกต่าง

กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถิต ิซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปเมื่อ

ใชส้ถติ ิIndependent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.009 ซึง่น้อยกว่า 

0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้รกิาร

บ้านเพลนิจติรอ์พารท์เม้นต์ที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมาเมือ่ใชส้ถติ ิ Independent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.610 

ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ0.01 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ความพงึพอใจโดยรวม เมื่อใชส้ถติ ิ Independent t-test ในการทดสอบพบว่า มคี่า ความ

น่าจะเป็น (P)  เท่ากบั 0.179 ซึ่งมากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั 

มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารทีไ่ม่ต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.01ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

   1.3  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่อีายแุตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี  

 H0:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่อีายแุตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้

บรกิารทีไ่มต่่างกนั 

 H1:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่อีายแุตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้

บรกิารทีต่่างกนั 

 สําหรบัสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ จะใช้การทดสอบ แบบการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดยีว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) หรอื Brown-Forsythe test การ

ทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนดว้ย Levene’s Test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใหท้ดสอบสมมตฐิานดว้ย One Way 

ANOVA และถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมตฐิานด้วย Brown-Forsythe 

test ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P)  มคี่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า

สมมตฐิานขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ทีม่คี่าเฉลีย่อย่างน้อย
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หน่ึงคู่ที่แตกต่างกนัจะนําไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในกรณีทีท่ดสอบสมมตฐิานดว้ย One Way ANOVA 

หรอื Dunnett’s T3 ในกรณีทีท่ดสอบสมมตฐิานดว้ย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่

ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Levene’s Test ซึง่ตัง้สมมตฐิานดงัน้ี 

  H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 

  H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 

 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P)  มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบแสดงดงัตาราง 13 

 

ตาราง 13 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของอายทุีแ่ตกต่างกนั โดยใช ้Levene’s Test 

 

ความพงึพอใจ 
Levene 

Statistic df1 df2 P 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตาม

ความคาดหวงัไว ้ 9.814 2 62 0.000** 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 4.309 2 62 0.018* 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 7.160 2 62 0.002** 

ความพงึพอใจโดยรวม 6.716 2 62 0.002** 

         

   * มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

  จากตาราง 13  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช ้Levene’s test พบว่า ความ

พงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไวม้คี่าความ

น่าจะเป็น (P)  เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1)  หมายความว่า ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุ มคีวามแตกต่างกนั จะใช้

ค่าสถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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 ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปมคี่า 

ค่าความน่าจะเป็น (P)  เท่ากบั 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมามคี่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1)  หมายความว่า ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุ มคีวามแตกต่างกนั จะใช้

ค่าสถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 

)  หมายความว่า ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุ มคีวามแตกต่างกนั 

จะใชค้่าสถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 ความพงึพอใจโดยรวมมคี่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

)  หมายความว่า ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุ มี

ความแตกต่างกนั จะใชค้่าสถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

     อพารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามอายโุดยใชส้ถติ ิBrown-Forsythe 

 

ความพงึพอใจ   Statistic df1 df2 P 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามความคาดหวงัไว ้

Brown-

Forsythe 4.035 2 27.706 0.029* 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บั

คุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

Brown-

Forsythe 10.275 2 33.994 0.000** 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่

เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 

Brown-

Forsythe 4.945 2 31.126 0.014* 

ความพงึพอใจโดยรวม 
Brown-

Forsythe 7.632 2 28.596 0.002** 

 

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีะ่ดบั  0.01 

 

 จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิ

จติรอ์พารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามอาย ุโดยใชก้ารทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า 

 ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามความคาดหวงัไว้ มคี่า

ความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.029 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารเ์มน้ทง์านทีม่อีายุต่างกนัมคีวาม
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พงึพอใจในดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไวแ้ตกต่าง

กนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 ที่มคี่าเฉลีย่อย่างน้อยหน่ึงคู่ที่แตกต่างกนั จะนําไปเปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิ ี Dunnett’s T3 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มี

ค่าSig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์เม้นท์งานที่มอีายุต่างกนัมคีวามพงึ

พอใจในด้านการบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงนิที่เสียไป

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ 0.01 ที่มคี่าเฉลี่ยอย่างน้อยหน่ึงคู่ที่แตกต่างกนั จะนําไป

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 เพื่อหาค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.009 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์เม้นท์งานที่มอีายุ

ต่างกนัมคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพาร์

ทเมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมาแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ 0.01 ที่มคี่าเฉลี่ยอย่างน้อยหน่ึงคู่ที่

แตกต่างกนั จะนําไปเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 เพื่อหาค่าเฉลีย่

คู่ใดบา้งแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 ความพงึพอใจโดยรวมมคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิ

จติร์อพาร์เม้นท์งานที่มอีายุต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมแตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.01 ทีม่คี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหน่ึงคู่ทีแ่ตกต่างกนั จะนําไปเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

วธิ ี Dunnett’s T3 เพื่อหาค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
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ตาราง 15 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิ  

     จติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไวจ้าํแนกตามอายโุดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 

            

อาย(ุปี)   ตํ่ากว่า 18ปี 18-27ปี 

มากกว่า 28

ปี 

          X   4.411 4.000 4.250 

ตํ่ากว่า 18 ปี 4.411 - 

0.411 

(0.054) 

0.161 

(0.847) 

18-27ปี 4.000  - 

-0.250 

(0.437) 

มากกว่า 28ปี 4.250     - 

 

จากตาราง 15 สําหรบัรายคู่ของความพงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิ จติรอ์พาร์

ทเมน้ต์ที่ได้รบัตรงตามความคาดหวงัไว้จําแนกตามอายุไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ตาราง 16 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติร ์

      อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปจาํแนกตามอายโุดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 

 

 

อาย(ุปี) 

 

 

 ตํ่ากว่า 18ปี 18-27ปี 

มากกว่า 28

ปี 

      X  4.47 3.90 4.12 

ตํ่ากว่า 18 ปี 4.47 - 

0.570 

(0.001)** 

0.345 

(0.177) 

18-27ปี 3.90  - 

-0.22 

(0.352) 

มากกว่า 28ปี 4.12   - 

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 จากตาราง 16 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัเงนิที่เสยีไปจําแนกตามอายุพบว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจติร์

อพารท์เมน้ทท์ี่มอีายุตํ่ากว่า 18ปี มคีวามพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่

ไดร้บัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมีผลตา่งค่าเฉล่ีย

เทา่กบั 0.570 

 ส่วนคู่อื่น ๆ ไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

ตาราง 17 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของความพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติร ์

     อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมาจาํแนกตามอายุโดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 

 

อายุ(ปี) 
 ตํ่ากว่า 18ปี 18-27ปี มากกว่า 28ปี 

      X  4.41 3.97 4.12 

ตํ่ากว่า 18 ปี 
4.41 - 

0.436 

(0.041)* 

0.286 

(0.389) 

18-27ปี 3.97  -  

มากกว่า 28ปี 4.12   - 

  

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตาราง 17 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์

ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมาจําแนกตามอายุพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิ

จติร์อพาร์ทเม้นท์ที่มอีายุตํ่ากว่า 18ปี มคีวามพึงพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์

ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมาอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมี

ผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.436 

 ส่วนคู่อื่น ๆ ไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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    1.4  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี  

 H0:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารทีไ่มต่่างกนั 

 H1:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั 

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์ชค้่าสถติขิองการทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างสองกลุ่ม

เป็นเป็นอสิระต่อกนั (Independent t-test) ทีร่ะดบัความเชื่อมนัรอ้ยละ 95 โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อมคี่าความน่าจะเป็น (P) มคี่าระดบันัยสําคญัทาง

สถติน้ิอยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 18 

 

ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

    อพารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ความพงึพอใจ 

 

ระดบั

การศกึษา t-test for Equality of Means  

       X  
 S.D. t df 

 

(N) P 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาด   

หวงัไว ้

ตํ่ากว่า 

ปรญิญาตร ี
4.3043 0.558 2.079 36.636 .045* 

ปรญิญาตรี

ขึน้ไป 
4.0250 0.422 

   

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่

เสยีไป 

ตํ่ากว่า 

ปรญิญาตร ี
4.2609 0.619 2.174 32.181 .037* 

ปรญิญาตรี

ขึน้ไป 
3.9500 0.388 

   

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ตด์กีว่าเมื่อเทยีบกบั 

อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 

ตํ่ากว่า 

ปรญิญาตร ี
4.3043 0.558 2.452 36.636 .019* 

ปรญิญาตรี

ขึน้ไป 
3.9750 0.422 

   

ความพึงพอใจโดยรวม 

ตํ่ากว่า 

ปรญิญาตร ี
4.2899 0.515 2.581 31.934 .015* 

ปรญิญาตรี

ขึน้ไป 
3.9833 0.319 

   

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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  จากตาราง 18 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต์ โดยจาํแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า  การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ไดร้บั

ตรงตามความคาดหวงัไวเ้มื่อใชส้ถติ ิ Independent  t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น 

(P) เท่ากบั 0.045 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 

(H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไวแ้ตกต่างกนั 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถิต0ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปเมื่อ

ใชส้ถติ ิIndependent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.037 ซึง่น้อยกว่า 

0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้รกิาร

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นการบรกิารจาก

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมาเมื่อใชส้ถติ ิ Independent t-test ในการทดสอบพบว่ามคี่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.019 

ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า

ผูใ้ช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพารท์เม้นต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เม้นต์อื่นที่เคยพกัมา ที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ความพงึพอใจโดยรวม เมื่อใชส้ถติ ิ Independent t-test ในการทดสอบพบว่า มคี่าความ

น่าจะเป็น (P)  เท่ากบั 0.179 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่มรีะดบัการศึกษา

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารทีไ่ม่ต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  1.5  ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี 

 H0:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารไมต่่างกนั 

 H1:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารต่างกนั 

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์ชค้่าสถติขิองการทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม

เป็นเป็นอสิระต่อกนั (Independent Sample t-test) ใชร้ะดบัความเชื่อมนัรอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะ



 

 

64 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ค่าความน่าจะเป็น (P)   มคี่า

ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ

 

ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

     อพารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามอาชพี 

 

  อาชีพ t-test for Equality of Means 
  

ความพึงพอใจ  

 
S.D t df P 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามที่

คาดหวงัไว ้

นกัเรยีน / 

นิสติ / 

นกัศกึษา 

4.13 0.516 -0.316 63 0.753 

พนกังาน

บรษิทั / 

ขา้ราชการ 

/ 

รฐัวสิาหกจิ 

4.18 0.404 -0.371   

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่

เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

นกัเรยีน / 

นิสติ / 

นกัศกึษา 

4.07 0.544 -0.099 63 0.921 

พนกังาน

บรษิทั / 

ขา้ราชการ 

/รฐัวสิาหกจิ 

4.09 0.301 -0.144   

การบรกิารของบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 

นกัเรยีน / 

นิสติ / 

นกัศกึษา 

4.13 0.516 0.775 63 0.441 

พนกังาน

บรษิทั / 

ขา้ราชการ 

/รฐัวสิาหกจิ 

4.00 0.447 0.853   

 

 

 

X
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ตาราง  19 (ตอ่) 

 

  อาชีพ t-test for Equality of Means 
  

ความพึงพอใจ  

 
S.D t df P 

ความพงึพอใจโดยรวม 

นกัเรยีน / 

นิสติ / 

นกัศกึษา 

4.11 0.453 0.14 63  

พนกังาน

บรษิทั / 

ขา้ราชการ 

/รฐัวสิาหกจิ 

4.09 0.336 0.17    

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

  จากตาราง 19 ผลการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิ

จติร์อพารท์เมน้ต์จําแนกตามอาชพี พบว่าการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้ เมื่อใชส้ถติ ิ Independent Sample t-test ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น 

(P) เท่ากบั 0.753 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

บรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไวไ้ม่ต่างกนั  ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป เมื่อ

ใชส้ถติ ิ Independent Sample t-test ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.921ซึง่

มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปไม่ต่างกนั  ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ

0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 ดา้นการบรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมา เมื่อใชส้ถติ ิ Independent Sample t-test ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 

0.441 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ

ว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรกิารของ

X
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บ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ดกีว่าเมื่อเทียบกับอพาร์ทเม้นต์อื่นที่เคยพกัมา ไม่ต่างกัน  ที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ช้บรกิาร เมื่อใชส้ถติ ิ Independent Sample t-test ในการ

ทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.889 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 

และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเม้นต์ที่มอีาชพี

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารไม่ต่างกนั  ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้  

   1.6  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี  

 H0:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในการใชบ้รกิารทีไ่มต่่างกนั 

 H1:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั 

 สําหรบัสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ จะใช้การทดสอบ แบบการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดยีว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) หรอื Brown-Forsythe test การ

ทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนดว้ย Levene’s Test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใหท้ดสอบสมมตฐิานดว้ย One Way 

ANOVA และถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมตฐิานด้วย Brown-Forsythe 

test ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P)  มคี่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า

สมมตฐิานขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ทีม่คี่าเฉลีย่อย่างน้อย

หน่ึงคู่ที่แตกต่างกนัจะนําไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในกรณีทีท่ดสอบสมมตฐิานดว้ย One Way ANova 

หรอื Dunnett’s T3 ในกรณีทีท่ดสอบสมมตฐิานดว้ย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่

ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน

ดงัน้ี 

  H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 

  H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อ ค่า Sig. มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงั

ตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั โดยใช ้ 

     Levene’s Test 
 
         

ความพงึพอใจ 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Prob. 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ี่

ไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้
0.037 2 62 0.964 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ี่

ไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 
1.407 2 62 0.253 

การบรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 
0.418 2 62 0.660 

ความพงึพอใจโดยรวม 0.15 2 62 0.861 

 

 จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่ามี

ความน่าจะเป็น (P) ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว ้

ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสียไป ด้านการ

บรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบั อพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา ความพงึ

พอใจโดยรวม  มคี่า Sig เท่ากบั 0.964 0.253 0.660 0.861 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากนั  จงึใช ้One Way ANOVA ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์

     อพารท์เมน้ต ์โดยจาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 

df SS MS F P 
แปรปรวน 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามที่

คาดหวงัไว ้

ระหว่างกลุ่ม 2 0.116 0.058 0.230 0.795 

ภายในกลุ่ม 62 15.638 0.252   

รวม 64 15.754    

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่

เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.257 0.128 0.486 0.617 

ภายในกลุ่ม 62 16.359 0.264   

รวม 64 16.615    

การบรกิารของบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบั 

อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.337 0.168 0.656 0.522 

ภายในกลุ่ม 62 15.909 0.257   

รวม 64 16.246    

ความพงึพอใจโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.003 0.002 0.008 0.992 

ภายในกลุ่ม 62 12.021 0.194   

รวม 64 12.024    

 

 จากตาราง 21 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร จาํแนกตามรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนพบว่า 

 ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ทีไ่ด้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้เมื่อใช้สถิต ิ 

One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.795 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื 

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิ
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จติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไวไ้ม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปเมื่อ

ใชส้ถติ ิ One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.617 ซึง่มากกว่า 

0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจาก

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ไดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไปไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ดา้นการบรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมาเมื่อใชส้ถติ ิ One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.522ซึง่

มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้น

การบริการของบ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์ดีกว่าเมื่อเทียบกับอพาร์ทเม้นต์อื่นที่เคยพักมาไม่

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ความพงึพอใจโดยรวมเมื่อใชส้ถติ ิ One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะ

เป็น (P) เท่ากบั 0.992 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม

พึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

   1.7  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิ

จติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั ซึง่สามารถ

เขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งัน้ี  

 H0:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีไ่มต่่างกนั 

 H1:  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีต่่างกนั 

 สําหรบัสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ จะใช้การทดสอบ แบบการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน

ทางเดยีว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) หรอื Brown-Forsythe test การ

ทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนดว้ย Levene’s Test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนั ใหท้ดสอบสมมตฐิานดว้ย One Way 

ANOVA และถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมตฐิานด้วย Brown-Forsythe 

test ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (P)  มคี่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า

สมมตฐิานขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ทีม่คี่าเฉลีย่อย่างน้อย
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หน่ึงคู่ที่แตกต่างกนัจะนําไปเปรยีบเทยีบเชงิซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในกรณีทีท่ดสอบสมมตฐิานดว้ย One Way ANova 

หรอื Dunnett’s T3 ในกรณีทีท่ดสอบสมมตฐิานดว้ย Brown-Forsythe test เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่

ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน

ดงัน้ี 

  H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 

  H1 : ค่าความแปรปรวนของค่าแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อ ค่า Sig. มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบแสดงดงั

ตาราง 22 

 

ตาราง 22 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของระยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติร ์

     อพารท์เมน้ต์จนถงึปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนั โดยใช ้Levene’s Test 
 
          

ความพงึพอใจ Levene Statistic df1 df2 Prob. 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ี่

ไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้
1.430 3 61 0.243 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ี่

ไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 
0.352 3 61 0.788 

การบรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์ ี

กว่าเมือ่เทยีบกบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา 
0.967 3 61 0.414 

ความพงึพอใจโดยรวม 0.597 3 61 0.620 

 

 จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์จนถงึปจัจุบนัพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบั
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คุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป ด้านการบรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบั 

อพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา และความพงึพอใจโดยรวม  มคี่า Sig เท่ากบั 0.243 0.788 0.414 

0.620 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากนั  จงึใช ้ One Way ANOVA 

ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตาราง 23 แสดงความแตกต่างระหว่างระยะเวลาเขา้พกั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจบุนั 

     กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ 

 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 

df SS MS F P 

แปรปรวน 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีท่่านไดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ระหว่างกลุ่ม 3 0.939 0.313 1.288 0.286 

ภายในกลุ่ม 61 14.815 0.243   

รวม 64 15.754    

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีท่่านไดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.703 0.568 2.322 0.084 

ภายในกลุ่ม 61 14.913 0.244   

รวม 64 16.615    

การบรกิารของบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบั 

อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.032 0.344 1.379 0.258 

ภายในกลุ่ม 61 15.214 0.249   

รวม 64 16.246    

ความพงึพอใจโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.030 0.343 1.904 0.138 

ภายในกลุ่ม 61 10.994 0.18   

รวม 64 12.024    
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 จากตาราง 23 เมื่อพจิารณาเปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร จําแนกตาม

ระยะเวลาเขา้พกั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจบุนั พบว่า 

 ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้เมื่อใช้สถิต ิ 

One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.286 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื 

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ทีม่รีะยะเวลาเขา้พกั ณ บ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์จนถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัตรงตามที่คาดหวงัไวไ้ม่แตกต่าง

กนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปเมื่อ

ใชส้ถติ ิ One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.084 ซึง่มากกว่า 

0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่รีะยะเวลาเขา้พกั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์จนถงึปจัจุบนัแตกต่างกนั 

มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่

เสยีไปไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ดา้นการบรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคย

พกัมาเมื่อใชส้ถติ ิ One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.258ซึง่

มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เม้นต์ที่มรีะยะเวลาเข้าพกั ณ บ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์จนถึง

ปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในด้านการบรกิารของบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมาไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 ความพงึพอใจโดยรวมเมื่อใชส้ถติ ิ One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่ามคีวามน่าจะ

เป็น (P) เท่ากบั 0.138 ซึง่มากกว่า 0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มรีะยะเวลาเขา้พกั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ตจ์นถงึปจัจบุนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี2  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ราย

ดา้นต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั 

 สําหรบัสถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์จะใช้สถติิสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีรส์นั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

สองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนัโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 ในการทดสอบสมมตฐิานปจัจยัทีม่ผีลกบัความพงึพอใจ โดยใชค้ําถามตอนที ่2 (ขอ้ 1 – 

28)ทดสอบกบัคาํถามตอนที ่3 ขอ้ที ่(ขอ้ที ่1 – 3) สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งัน้ี 

  2.1  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นผลติภณัฑม์ี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นผลติภณัฑไ์ม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นผลติภณัฑม์ ี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ตาราง 24 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นผลติภณัฑก์บัความ 

     พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.40 0.753 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.232 0.063 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.066 0.602 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

ความพึงพอใจโดยรวม 0.132 0.296 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 24 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

ผลติภณัฑก์บัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดยใช้สถติสิมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 
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 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านผลติภณัฑก์บัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

มคี่า P เท่ากบั 0.753 ซึ่งมากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธต่์อ

ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามที่คาดหวงัไว ้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.40  

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านผลติภณัฑก์บัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบั

เงนิทีเ่สยีไป มคี่า P เท่ากบั 0.063 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ไม่มี

ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดา้นการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.232 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านผลติภณัฑก์บัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เม้นต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพาร์

ทเมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา มคี่า P เท่ากบั 0.602 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 

และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นผลติภณัฑไ์ม่มี

ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.066 

 ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์กับความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P  เท่ากบั 0.296 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารด้านผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจโดยรวมของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.132 
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  2.2  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นราคามคีวาม 

สมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นราคาไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นราคามี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ตาราง 25 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคากบัความพงึพอใจ 

     ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.330 0.007** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.499 0.000** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.466 0.000** ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.502 0.000** ปานกลาง 

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 25 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

ราคากับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P  เท่ากบั 0.007 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.330 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคามากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิ
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จติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้มาก

ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มคี่า P เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสมัพนัธก์นั

อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.499 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคามากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิ

จติรอ์พารท์เม้นต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เม้นต์ทีไ่ด้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่

เสยีไป มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมามคี่า P  เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.466 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคือ เมื่อปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านราคามากขึ้น ทําให้ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมามากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.502 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมื่อปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านราคามากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจโดยรวมของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มากขึน้ในระดบัปานกลาง  

  2.3  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นทาํเลทีต่ ัง้มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นทาํเลทีต่ ัง้ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นทาํเลทีต่ ัง้มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์
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ตาราง 26 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นทาํเลทีต่ ัง้กบัความ 

     พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.367 0.003** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.355 0.004** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.373 0.002** ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.424 0.000** ปานกลาง 

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 26 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

ทําเลที่ตัง้กบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพารท์เม้นต์ โดยใช้สถิตสิมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.367 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้มากขึน้ ทําให้ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มคี่า P  เท่ากบั 0.004 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสมัพนัธก์นั
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อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.355 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้มากขึน้ ทําให้ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบั

เงนิทีเ่สยีไป มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านราคามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมามคี่า P   เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.373 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมื่อปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้มากขึ้น ทําให้ความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมามากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นทาํเลทีต่ ัง้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.424 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมื่อปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นทําเลทีต่ ัง้มากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจโดยรวม

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

  2.4  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นสิง่อํานวยความ

สะดวกมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นสิง่อํานวยความ

สะดวกไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นสิง่อํานวยความ

สะดวกมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์
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ตาราง 27 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

     กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.013 0.917 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.082 0.516 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

-0.087 0.492 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

ความพึงพอใจโดยรวม 0.003 0.978 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 27 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

สิง่อํานวยความสะดวกกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดยใช้สถิติ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ในการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ท่านไดร้บั

ตรงตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P  เท่ากบั 0.917 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 

และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านสิง่อํานวย

ความสะดวกไมม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.013 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มคี่า P  เท่ากบั 0.516 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสิง่อํานวย

ความสะดวกไมม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดา้นการ

บรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.082 
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 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา มคี่า P   เท่ากบั 0.492 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารดา้นผลติภณัฑไ์มม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่ท่านเคยพกัมา 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั -0.087 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสิง่อํานวยความสะดวกกบัความพงึพอใจโดยรวม

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P  เท่ากบั 0.978 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารด้านผลติภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจโดยรวมของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.003 

  2.5 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นความปลอดภยั

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นความปลอดภยั

ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นความปลอดภยัมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

 

ตาราง 28 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นความปลอดภยักบั 

     ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.374 0.002** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.492 0.000** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.338 0.006** ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.467 0.000** ปานกลาง 

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 จากตาราง 28 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

ปลอดภยักบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ โดยใช้สถิตสิมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บั

ตรงตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวข้างต้นมคีวามสมัพนัธ์กนั

อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.374 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัมากขึน้ ทําให้ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร

บ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่

คาดหวงัไว ้มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บั

คุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มคี่า P  เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองดังกล่าวข้างต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.492 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมือ่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นความปลอดภยัมากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมามคี่า P   เท่ากบั 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.338 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมือ่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นความปลอดภยัมากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมามากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

โดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าว
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ขา้งตน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 

เท่ากบั 0.467 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั กลา่วคอื เมื่อปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นความปลอดภยัมากขึน้ ทําใหค้วามพงึ

พอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

  2.6 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นบุคลากรมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นบุคลากรไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นบุคลากรมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

 

ตาราง 29 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นบุคลากรกบัความ 

     พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.315 0.011** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.371 0.002** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.314 0.011** ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.388 0.001** ปานกลาง 

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 29 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

บุคลากรกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ โดยใช้สถิติสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P เท่ากบั 0.011 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
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ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.315 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านบุคลากรมากขึ้น ทําให้ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มคี่า P  เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.011 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสมัพนัธก์นั

อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.371 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านบุคลากรมากขึ้น ทําให้ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบั

เงนิทีเ่สยีไป มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมามคี่า P   เท่ากบั 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.314 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคือ เมื่อปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านบุคลากรมากขึ้น ทําให้ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมามากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.388 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมื่อปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านบุคลากรมากขึน้ ทําใหค้วามพงึพอใจโดยรวม

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์มากขึน้ในระดบัปานกลาง 
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  2.7  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นกระบวนการ

ใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นกระบวนการ

ใหบ้รกิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พาทเมน้ต ์

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นกระบวนการ

ใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ตาราง 30 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  

     กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.225 0.071 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.278 0.025 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.109 0.385 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

ความพึงพอใจโดยรวม 0.237 0.057 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 30 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

กระบวนการให้บรกิารกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ โดยใช้สถิติ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ในการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านกระบวนการให้บริการกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P  เท่ากบั 0.071 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารด้านกระบวนการ

ให้บรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.225 
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 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านกระบวนการให้บริการกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มคี่า P  เท่ากบั 0.025 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้าน

กระบวนการให้บรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจติร์อพาร์

ทเมน้ต์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.278 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านกระบวนการให้บริการกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา มคี่า P   เท่ากบั 0.385 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิารไม่มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต ์ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบั         อพารท์เมน้ต์

อื่นทีท่่านเคยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 

เท่ากบั 0.109 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านกระบวนการให้บรกิารกบัความพงึพอใจโดยรวม

ของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P  เท่ากบั 0.057 ซึง่มากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารด้านกระบวนการให้บรกิารไม่มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจโดยรวมของผู้ใช้บรกิารบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 

เท่ากบั 0.237 

  2.8 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นลกัษณะทาง

กายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H0 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นลกัษณะทาง

กายภาพไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

   H1 : ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์า้นลกัษณะทาง

กายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 
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ตาราง 31 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

     กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ r  P ระดบัความสมัพนัธ์ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

0.424 0.000** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ทีท่่านไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

0.478 0.000** ปานกลาง 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่าน

เคยพกัมา 

0.205 0.101 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์

ความพึงพอใจโดยรวม 0.429 0.000** ปานกลาง 

 

** มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 จากตาราง 31 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้น

ลกัษณะทางกายภาพกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพารท์เม้นต์ โดยใช้สถิติ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ในการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่

ไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้มคี่า P เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสมัพนัธก์นั

อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.424 แสดงว่ามี

ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อ

ปจัจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านลักษณะทางกายภาพมากขึ้น ทําให้ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่

ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป มคี่า P  เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
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0.478 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

กล่าวคอื เมื่อปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพมากขึ้น ทําให้ความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่

ไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บริการด้านลักษณะทางกายภาพมีกับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อ

เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมามคี่า P   เท่ากบั 0.101 ซึ่งมากกว่า 0.01 นัน่คอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งต้นไม่

มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.205 กล่าวคอื ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพไมมคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา  

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ มคี่า P เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สอง

ดงักล่าวข้างต้นมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.429 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมือ่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ

มากขึ้น ทําให้ความพงึพอใจโดยรวมของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เม้นต์ มากขึน้ในระดบั

ปานกลาง 
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สรปุผลการทดสอบสมมติุฐาน   

 

ตาราง 32 แสดงผลสรปุการทดสอบสมมตุฐิาน   

 
 
ขอ้ที ่ สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช ้

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา

สงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  และระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึ

ปจัจบุนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ต่างกนั 

เพศ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

สถานภาพสมรส 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

อายุ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

ความพงึพอใจโดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช ้

ระดบัการศกึษาสงูสุด 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

ความพงึพอใจโดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

อาชพี 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน t-test 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช ้

ระยะเวลาเขา้พกั 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Oneway Anova 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในบรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นผลติภณัฑ ์

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

Pearson Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช ้

ดา้นทําเลทีต่ ัง้ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ความพงึพอใจโดยรวม Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ความพงึพอใจโดยรวม Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ความพงึพอใจโดยรวม Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม ความพงึพอใจโดยรวม Pearson 

Correlation 

ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไวส้อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

ดา้นความปลอดภยั 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

 

ขอ้ที ่ สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิีใ่ช ้

ดา้นบุคลากร 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่า

เมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบ

กบั อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 

ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

Pearson 

Correlation 

ความพงึพอใจโดยรวม สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Pearson 

Correlation 
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 บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวจิยัในครัง้น้ีมุ่งศกึษาถงึปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ โดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูส่วนบุคคลประกอบดว้ยเพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา

สูงสุด  อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณ บ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

จนถงึปจัจุบนั ที่มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์  สําหรบันําขอ้มลูเบือ้งต้นมาปรบัปรุง พฒันาใน

การแกป้ญัหาใหผู้ใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์เกดิความพงึพอใจกบับรกิารทีไ่ดร้บัมากทีสุ่ด 

โดยอาศยัแนวคดิและทฎษฏเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ความพงึพอใจ และงานวจิยัอื่นๆ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดปจัจยัต่างๆเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร  

 

สงัเขปความมุ่งหมาย สมมติุฐาน  

 ความมุ่งหมายของการทาํวิจยั 

        ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1.   เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์,

ราคา ทําเลทีต่ ัง้ ,สิง่อํานวยความสะดวก ,ความปลอดภยั ,บุคคลากร ,กระบวนการใหบ้รกิาร 

ลกัษณะทางกายภาพ 

           2.   เพื่อศกึษาความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร ์        

อพารท์เมน้ต์ 

 3.   เพื่อศกึษาถงึลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของ    

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 4.   เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชข้องผูใ้ชบ้รกิารบา้น

เพลนิ  จติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์,ราคา ,ทาํเลทีต่ ัง้ ,สิง่อํานวยความสะดวก ความปลอดภยั ,

บุคคลากร ,กระบวนการใหบ้รกิาร ,ลกัษณะทางกายภาพ กบัความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของ

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

 สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได ้ระยะเวลาเขา้พกั ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจรายดา้นและโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิาร

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้น

ราคา ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้น
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กระบวนการบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจรายดา้นและ

โดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ผลจากการศึกษา ปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านเพลินจติร์อพาร์

ทเมน้ต ์ สรปุผลไดด้งัน้ี 

 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ 

สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  และระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั 

ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตจ์นถงึปจัจบุนั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารทําสํามะโน 

(Census) โดยเกบ็ขอ้มลูจากทุกๆหน่วยประชากรทีใ่ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ทีต่อบ

แบบสอบถามจาํนวน 65 คน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 เพศ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีํานวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.80 และเป็น

เพศชาย จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.20  

 สถานภาพ ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นโสด /หม้าย /หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มี

จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.40 และมสีถานภาพสมรส /อยู่ดว้ยกนั มจีาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.60   

 อาย ุผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 18 - 27 ปี มจีาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 

รองลงมาเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายตุํ่ากว่า 18 ปี มจีาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.20 และ 

เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ี28 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.30 ตามลาํดบั  

 ระดบัการศึกษา ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป มจีาํนวน 42 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 64.60 และเป็นผู้ใช้บรกิารที่มวีุฒกิารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมจีํานวน 23 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 26.20  

 อาชีพ ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มอีาชพี นักเรยีน /นิสติ /นักศกึษา มจีํานวน 54 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 83.10 และมอีาชพี พนักงานบรษิทั /ขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.90 โดยสรุปผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มอีาชพี นักเรยีน /นิสติ /นักศึกษา มากกว่า อาชพี พนักงาน

บรษิทั /ขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นผูม้รีายได้ 10,001 – 20,000 บาท มี

จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.70 รองลงมาเป็นผู้ใชบ้รกิารที่มรีายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท มี

จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 และเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดม้ากกว่า  20,001 บาท มจีาํนวน 

8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.30 ตามลาํดบั 
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 ระยะเวลาการเข้าพกัอาศยั ณบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์จนถึงปัจจบุนั ผูใ้ชบ้รกิาร

ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเขา้พกัอาศยัมากกว่า 1 ปีขึน้ไป มจีํานวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.70 

รองลงมาเป็นผู้ใช้บรกิารที่เขา้พกัอาศยั 5 – 8 เดอืน มจีํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.60 

รองลงมาเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัอาศยั 9 – 12 เดอืน มจีาํนวน 11  คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.90  และ

เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้พกัอาศยั 1 – 4 เดอืน มจีาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.80 ตามลาํดบั 
 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

 ขอ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัทีส่ําคญัต่อการเลอืกใช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ม ี8 ดา้น 

ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านทําเลที่ตัง้ ด้านสิง่อํานวยความสะดวก ด้านความปลอดภยั 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ใช้บรกิารแสดงความคิดเห็นต่อ

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็

อยู่ในระดบัมาก คอื เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ ,แอร,์ตู้เยน็,เครื่องทําน้ําอุ่น ภายในห้องพกั มี

คุณภาพด ีและรปูแบบการตกแต่งภายในหอ้งพกัและเฟอรนิ์เจอรม์คีวามทนัสมยั  

 ปจัจยัดา้นราคา จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้น

ราคา อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมากคอื อตัราค่าเช่ารายเดอืนมคีวามเหมาะสมกบับรกิารทีไ่ดร้บั อตัราค่าน้ํามคีวามเหมาะสม 

อตัราค่าไฟมคีวามเหมาะสม และมรีะดบัความคดิเหน็เฉยๆ คอื อตัราค่าโทรศพัทม์คีวามเหมาะสม  

  ปจัจยัดา้นทาํเลทีต่ ัง้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยั

ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ อยู่ใน

ระดบัมากคือ อาคารที่พกัอยู่ใกล้ที่ทํางาน / สถานศึกษา และอาคารที่พกัตัง้อยู่ใกล้ ร้านค้า /

หา้งสรรพสนิคา้  

 ปจัจยัด้านสิง่อํานวยความสะดวก จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ใช้บรกิารแสดงความ

คดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นสิง่อํานวยความสะดวก อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ผู้ใช้บรกิารแสดงความคดิเห็น อยู่ในระดบัมากคอื ที่จอดรถมจีํานวนเพยีงพอต่อผู้ใช้บรกิาร ม ี

รา้นอาหารมจีาํนวนเพยีงพอในการใหบ้รกิาร  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 , 3.51 ในระดบัปานกลาง 

คอืเครื่องออกกําลงักายในหอ้งฟิตเนสมจีํานวนเพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.09 และในระดบัน้อย คอื 

อนิเตอรเ์น็ททีม่ไีวบ้รกิารมคีวามเรว็เพยีงพอต่อการทาํงานของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.09  

 ปจัจยัใหบ้รกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัการ

ใหบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ดา้นความปลอดภยั ในเรือ่งระบบคยีก์ารด์เขา้ – ออก เฉพาะผู้

พกัอาศยั มรีะบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดใน อพารท์เมน้ต ์มรีะบบดบัเพลงิครอบคลุมทุกชัน้ 
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และมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตลอด 24 อยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 , 

4.09 , 3.92 , 3.86 ตามลาํดบั 

 ปจัจยัใหบ้รกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์แสดง

ความคดิเหน็ต่อปจัจยัการใหบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั

มากทีสุ่ดคอื พนกังานมคีวามเป็นกนัเอง พนกังานมมีารยาทดอียา่งสมํ่าเสมอ และ พนักงานใหค้วาม

เสมอภาคเท่าเทยีมในการให้บรกิารกบัทุกคนที่เขา้พกั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 4.28 4.23 

ตามลาํดบั และมรีะดบัเหน็ดว้ยคอื พนักงานใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัหอ้งพกั การบรกิารใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างด ี

พนกังานสามารถใหค้วามช่วยเหลอืและแกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 

, 4.20 

 ปจัจยัให้บรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเม้นต์ ด้านกระบวนการให้บรกิาร อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ

ปจัจยัการให้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพารท์เม้นต์ ด้านกระบวนการให้บรกิาร ในเรื่องพนักงานเข้า

ใหบ้รกิาร เช่น การซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องได้ตรงตามเวลานัดหมาย สามารถเขา้พบพนักงานได้

ทนัททีีเ่กดิปญัหา มกีารแจง้ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูพ้กัอาศยัอยู่สมํ่าเสมอ อยู่ในระดบัมาก โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 , 4.03 , 3.97 

 ปจัจยัให้บรกิารของบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ใช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พาร์

ทเม้นต์ แสดงความคิดเห็นต่อปจัจยัการให้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ ในระดบัมากทีสุ่ด คอืภายในอาคารมคีวามสะอาดด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 และส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัมากคอื ภายนอกอาคารมคีวามสะอาดด ีลฟิท์โดยสารมคีวามปลอดภยัด ีและห้อง

รบัรองภายในอาคารมขีนาดเพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิารโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 4.03 3.82 ตามลาํดบั  

 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบ้านเพลินจิตร ์

อพารท์เม้นต ์

 ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร อยู่ในระดบัพึงพอใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความพงึพอใจ ในเรื่องการบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไวสู้งสุด บรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่า

เมื่อเทยีบกบัอพาร์ทเม้นต์อื่นที่ท่านเคยพกัมา การบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ท่าน

ไดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป มรีะดบัพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั4.14 , 4.11 ,  4.08  
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สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา

สงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติรจ์นถงึปจัจุบนั ที่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ต่างกนั โดยสามารถจาํแนก

ออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได ้7 สมมตฐิาน ดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า 

เพศ 

ผูใ้ช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้น

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป และดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา ไม่แตกต่างกนั  ที่ระดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สถานภาพ 

 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม  

ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว ้และดา้นการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่น ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั

ทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยพบว่า 

  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่สีภานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ และ

สมรส/อยูด่ว้ยกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารทีไ่ม่ต่างกนั แต่ความพงึพอใจดา้นการบรกิารจาก

บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ใช้บริการบ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์ที่มี

สถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิ

จติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป โดยเฉลีย่มากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่

ดว้ยกนั โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.78 

อาย ุ

 ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มอีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัตรงตามความคาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป และดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา เแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยพบว่า 

 ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่มอีายุตํ่ากว่า 18 ปีมคีวามพงึพอใจโดยรวม

มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายรุะหว่าง 18-27 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.47 
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  ผูใ้ช้บรกิารทีม่อีายุตํ่ากว่า 18 ปีมคีวามพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไปมากกว่าผู้ใช้บรกิารที่มอีายุระหว่าง 18-27ปี โดยมี

ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.57  

 ผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุตํ่ากว่า 18 ปีมคีวามพงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นมากกว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุระหว่าง 18-27ปี โดยมผีลต่าง

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.43 

 ระดบัการศึกษา 

  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่รีะดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

โดยรวม ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ไดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว้ ด้านการ

บรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา และดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไปเมื่อ แตกต่างกนั  ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยพบว่า 

  ผู้ ใช้บริการบ้านเพลินจิตร์อพาร์ท เม้นต์ ในระดับการศึกษาตํ่ ากว่าปริญญาตร ี                

มคี่าเฉลี่ยในความพงึพอใจโดยรวมมากกว่าผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป โดยมี

ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.30  

   ผูใ้ชบ้รกิารบา้นพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ในระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคี่าเฉลีย่ใน

ความพงึพอใจการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว้มากกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.28  

  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ในระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคี่าเฉลีย่ใน

ความพงึพอใจการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป

มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.31  

  ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ในระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคี่าเฉลีย่ใน

ความพงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่น

มากกว่ามากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.32   

 อาชีพ 

 ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่มอีาชพี ที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม 

ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพารท์เมน้ต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจาก

บ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิารของบ้าน

เพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ดีกว่าเมื่อเทยีบกบัอพาร์ทเม้นต์อื่นที่เคยพกัมา ไม่แตกต่างกัน  ที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพารท์เมน้ต์ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจโดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัตรงตามที่คาดหวงั ด้านการ
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บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

ของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา ไม่แตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

           ระยะเวลาเข้าพกัอาศยั ณ บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นตจ์นถึงปัจจบุนั 

 ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจิตร์อพาร์ทเม้นต์ที่มีระยะเวลาเข้าพัก ณ บ้านเพลินจิตร์อพาร์

ทเมน้ตแ์ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บั

ตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิ

ทีเ่สยีไป  และด้านการบรกิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่

เคยพกัมา ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้

ไว ้ 

  

 สมมติฐานข้อท่ี2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นความ

ปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตโ์ดยสามารถจาํแนกออกเป็นสมมตฐิาน

ยอ่ยได ้8 สมมตฐิาน ดงัน้ี 

  ผลการศึกษาพบว่า 

 ด้านผลิตภณัฑ ์

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีท่่านไดร้บั

ตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิ

ทีเ่สยีไป  และด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่

ท่านเคยพกัมา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้  

 ด้านราคา 

 ผลการวเิคราะหพ์บว่า  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ ์กบั

ความพงึพอใจโดยรวม ไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 

0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ กล่าวคอื ถ้าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวาม

คดิเหน็ว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคาเหมาะสมขึน้จะทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตม์คีวามพงึพอใจโดยรวมมากขึน้ เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์ กบัความพงึพอใจด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลนิจติร์อพารท์เม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป  และด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิ

จติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีท่่านเคยพกัมาไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
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ปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ กล่าวคอื ถ้า

ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นราคา

เหมาะสมขึน้จะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ท่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว้ ดา้นการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป  และด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ดกีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมามากขึน้ 

 ด้านทาํเลท่ีตัง้ 

 ผลการวเิคราะห์พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้ มคีวามสมัพนัธ ์

กบัความพงึพอใจโดยรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ กล่าวคอื ถ้าผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เม้นต์มคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้เหมาะสมขึ้น ใกล้

แหล่งชุมชุน สถานศกึษา ทีท่ํางานมากขึน้จะทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามพงึ

พอใจโดยรวมมากขึน้เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นทําเลที่ตัง้ มคีวามสมัพนัธ์ กบัความพงึพอใจด้าน

การบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจาก

บ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป  และด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปาน

กลาง กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์มคีวามคิดเห็นว่าปจัจยัที่มผีลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารด้านทําเลที่ตัง้เหมาะสมขึน้ ใกล้แหล่งชุมชุน สถานศกึษา ที่ทํางานมากขึน้จะทําให้

ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์มคีวามพึงพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์

ทเม้นต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบั

คุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป  และดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบ

กบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมามากขึน้  

 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 ผลการวเิคราะหพ์บว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีท่่านไดร้บั

ตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิ

ทีเ่สยีไป  และด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่

ท่านเคยพกัมา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
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  ด้านความปลอดภยั 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านความปลอดภัย มี

ความสมัพนัธ ์กบัความพงึพอใจโดยรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ ัง้โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ที่ตัง้ไว้กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์มคีวามคดิเห็นว่าปจัจยัที่มผีลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัดขีึน้จะทําให้ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์มคีวามพงึ

พอใจโดยรวมมากขึน้เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นความปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ์ กบัความพงึพอใจ

ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพารท์เมน้ต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป และดา้นการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ปานกลางกล่าวคอืถ้าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัที่มผีลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารด้านความปลอดภยัดขีึน้จะทําให้ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์มคีวามพงึ

พอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมามากขึน้ 

 ด้านบคุลากร 

 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นบุคลากร มี

ความสมัพนัธ์ กบัความพงึพอใจโดยรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้โดยมคีวามสมัพนัธ์ ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 

กล่าวคอืถ้าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์มคีวามคดิเห็นว่าปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้

บรกิารด้านบุคลากรดขีึน้จะทําใหผู้้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามพงึพอใจโดยรวมดี

ขึน้เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์ กบัความพงึพอใจด้าน

การบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจาก

บ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ปานกลางกล่าวคอืถ้าผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัที่มผีลต่อการ

เลอืกใชบ้รกิารดา้นบุคลากรดขีึน้จะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามพงึพอใจดา้น

การบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจาก
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บ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมามากขึน้ 

   ด้านกระบวนการบริการ 

 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นกระบวนการ

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ท่าน

ได้รบัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบ

กบัเงนิทีเ่สยีไป  และดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์

อื่นทีท่่านเคยพกัมา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มคีวามสมัพนัธ ์กบัความพงึพอใจโดยรวม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้โดยมคีวามสมัพนัธ ์ ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน กล่าวคอืถ้าผูใ้ชบ้รกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการ

เลอืกใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพดขีึน้จะทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวาม

พงึพอใจโดยรวมดขีึน้เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ ์กบัความพงึ

พอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัปานกลางกล่าวคอืถ้าผูใ้ช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพดขีึน้จะทําให้ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์มี

ความพงึพอใจดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีท่่านไดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้และ 

ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไปมากขึน้ 

  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัความ

พงึพอใจด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพารท์เม้นต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เม้นต์อื่นที่ท่าน

เคยพกัมาอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ 
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การอภิปรายผล  

  ผลการวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

ซึง่มปีระเดน็ทีส่ําคญัสามารถนํามาอภปิรายตามผลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งัน้ี 

       จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย สถานภาพโสด/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่

อาย ุ18-27 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็น นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 10,001 – 20,000 บาท และระยะเวลาเขา้พกัอาศยั ณ บา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์จนถงึ

ปจัจบุนั 1 ปีขึน้ไป  

  เพศ ผู้ใช้บรกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม 

ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจาก

บ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิารจากบ้าน

เพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ดีกว่าเมื่อเทยีบกบัอพาร์ทเม้นต์อื่นที่เคยพกัมา ไม่แตกต่างกัน  ที่ระดบั

นัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้อาจเน่ืองมาจากผู้ใช้บรกิารเพศชาย

และหญงิ ปจัจบุนัมคีวามทดัเทยีมกนัมากขึน้ ประกอบกบัการบรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์

ไม่ได้มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผูอ้ยู่อาศยัโดยแบ่งแยกเพศ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

พรอ้มพงษ์  วงศว์นิชกงัวาฬ (2547) : ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูอ้ยูอ่าศยัอาคาร

ชุดศุภาลยัพารค์ พหลโยธนิ ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจไม่

แตกต่างกนั 

  สถานภาพ ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจโดยรวม  ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว ้และ

ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่น ไมแ่ตกต่างกนั ที่

ระดบันยัสําคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตท์ีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่และสมรส/อยู่ดว้ยกนั มคีวามพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารทีไ่มต่่างกนั อาจเน่ืองมาจากในสงัคมปจัจุบนั ส่วนใหญ่ตอ้งการใชช้วีติอยา่งอสิระ ไม่

ชอบความซํ้าซาก และตนเองเป็นผูต้ดัสนิใจเอง ดงันัน้ในเรือ่งสถานภาพกบัความพงึพอใจในการใช้

บรกิารจงึไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษฎา เตชะอาภรณ์กุล (2552) : ศกึษาเรือ่ง

พฤตกิรรมและปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอธุรกจิอพารท์เมน้ตใ์หเ้ช่าในพืน้ที่

คลองขวาง จงัหวดักรงุเทพมหานคร ไดก้ล่าวถงึ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีจัจยั

ส่วนผสมทางการตลาดไมแ่ตกต่างกนั 

อาย ุผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้น

การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัตรงตามความคาดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้น

เพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป และดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติร์

อพารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ตอ์ื่นทีเ่คยพกัมา เแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ
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ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวโ้ดยพบว่าผู้ทีใ่ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

ส่วนใหญ่มอีายุ 18-27 ปี เป็น นักเรยีน / นิสิต /นักศึกษา อยู่ในช่วงวยักําลงัศึกษา ยงัมคีวาม

ต้องการที่พกัอาศยัที่มคีวามปลอดภยั  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพรอ้มพงษ์  วงศ์วนิชกงัวาฬ 

(2547) : ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัอาคารชุดศุภาลยัพารค์ พหลโยธนิ 

ซึง่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั ซึง่พบว่าแต่ละช่วง

อายขุองผูบ้รโิภคจะมคีวามตอ้งการหรอืรปูแบบการดาํรงชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาสงูสดุ ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่รีะดบัการศกึษาสูงสุด ที่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเมน้ต์ที่ได้รบัตรง

ตามความคาดหวงัไว ้ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิ

ที่เสยีไป และด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่

เคยพกัมา แตกต่างกนั  ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อาจ

เน่ืองมาจากสงัคมไทยในปจัจุบนัมรีะดบัการศกึษาสูงขึน้เรื่อยๆ ทําให้เกดิทศันคตทิี่แตกต่างกนัใน

เรื่องความคดิและการตดัสนิใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรญัญา เน่ืองนิยม (2552) : ศกึษา

เรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารของสมาชกิของสหกรณ์

ออมทรพัยส์าํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม จาํกดั ดา้นสมาชกิทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมี

ความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิารต่างกนั 

 อาชีพ ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์ทเมน้ต์ที่มอีาชพี ที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

โดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

ของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา ไม่แตกต่างกนั  ที่

ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุ

กญัญา โยธา (2552) : ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวม และความภกัดต่ีอบรษิทั 

ลุมพินี  พรอพเพอร์ตี้มาเนจเม้นท์ จํากัด ของผู้บริโภคที่อาศัยในคอนโดมิเ นียมในเขต

กรงุเทพมหานคร ซึง่พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวม ดา้นความคุม้ค่า

ในการตอบสนองความต้องการ ความพงึพอใจต่อการบรหิาร และการตอบสนองความคาดหวงัต่อ

บรษิทั ลุมพนีิ พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์จาํกดั ไมต่่างกนั 

รายได้ ผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้น

การบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป  และด้านการ

บรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ซึง่ในการตดัสนิใจ

ในการเลอืกทีอ่ยูน่ัน้ อาจมาจากการแนะนําจากเพื่อน หรอืคนรูจ้กัทีเ่คยพกัอยู่แลว้ แลว้พงึพอใจกบัอ

พาร์ทเม้นต์ จงึได้มกีารแนะนําบอกต่อกนัมา เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อหรอืการทํากจิกรรมร่วมกนั 
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เช่นการตวิหนงัสอื เป็นตน้ โดยการแนะนําอาจจะเป็นส่วนสาํคญัในการตดัสนิใจ หรอืเลอืกทีจ่ะสนใจ

ในเรือ่งความสะดวกสบายในการเดนิทาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภาภรณ์ หอมอ่อน (2545) 

ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจอยู่หอพักสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อม และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเช่าของห้องพกัภูมลิําเนาของบดิามารดาของ

นักศกึษา และความสะดวกสบายในการตดิต่อสื่อสารคมนาคม การชกัจูงของกลุ่มเพื่อนและชัน้ปี

การศกึษากบัการตดัสนิใจอยู่หอพกัของนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงผลการศกึษาพบว่าการ

ตดัสนิใจอยู่หอพกัสตรขีองนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมของหอพกั 

ทาํเลทีต่ ัง้อยูใ่กลม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงแหล่งชุมชน 

 ระยะเวลาเข้าพกัอาศยั ณ บ้านเพลินจิตรจ์นถึงปัจจุบนั ผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติร์

เมน้ต์ทีม่รีะยะเวลาเขา้พกัอาศยั จนบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์จนถงึปจัจุบนั ทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม

พงึพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้น

การบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทียบกบัเงนิที่เสียไป และด้านการ

บรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ เอกชยั ลิน้สุวรรณ (2545: 40-96) : ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการรบั

บรกิารของศูนยบ์รกิารโทรศพัทเ์ทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สาขาฟอรจ์ูนทาวน์ 

รชัดาภเิษก จํานวนครัง้ที่ใช้บรกิาร ประเภทของการรบับรกิารต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการรบั

บรกิารของศูนยบ์รกิารโทรศพัทเ์ทเลคอมเอเชยีฯ สาขาฟอรจ์นูทาวน์ รชัดาภเิษก ไมแ่ตกต่างกนั 

 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านทาํเลท่ีตัง้ ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านความปลอดภยั ด้าน

บคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์โดยสามารถจาํแนกออกเป็นสมมติฐาน

ย่อยได้ 8 สมมติฐาน ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพึง

พอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ซึง่ปจัจยัด้านผลติภณัฑน์ัน้อาจไม่ไดส้รา้ง

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บรกิารทุกคน โดยผู้ใช้บรกิารแต่ละคนมคีวามพึงพอใจในแต่ละด้านที่

แตกต่างกันไปในการได้รบับริการจากปจัจยัต่างๆ จึงถือได้ว่าปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์นัน้ไม่ได้มี

อทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปราณี ตนั

ประยรู (2538) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเช่าหอ้งพกั สภาพปญัหาและความต้องการ
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ของผู้เช่าห้องพกั ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัด้านกายภาพที่มอีทิธพิลสูงสุด 3 อนัดบัแรกต่อการ

ตดัสนิใจเช่าหอังพกั คอื ความปลอดภยั ทาํเลทีต่ ัง้ทีส่ะดวกต่อการเขา้ถงึ และระยะทางไม่ไกลจากที่

ทาํงาน 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ

โดยรวมด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้  ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ทางผูบ้รหิารของอพารท์เมน้ต์บา้นเพลนิจติรไ์ด้

มกีารกําหนดราคาอยา่งเป็นมาตรฐานและชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชชัรชั เยน็บํารุง (2546) 

ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อห้องชุดพักอาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของผู้บรโิภค : กรณีศกึษาห้องชุดพกัอาศยัในครอบครองของ

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบว่า ดา้นราคาทีส่่งผลต่อการซือ้ ไดแ้ก่ ราคาที่

ถูกกว่าตลาด คุ้มค่ากบัราคา และราคาอยู่ในเกณฑท์ี่รบัภาระได ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

บรษิทั นาโน เซริซ์ จาํกดั (2550) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง สถานทีพ่กัอาศยัประเภททีจ่ะต้องมคี่าเช่า เช่น 

อพารท์เมน้ท ์คอนโด แมนชัน่ หอพกั เป็นต้น ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยั

พบว่า องคป์ระกอบหลกัในการตดัสนิใจเรื่องการเช่า พบว่า โดยส่วนใหญ่ ประเดน็แรกสําหรบัการ

ตดัสนิใจคอื ค่าเช่าหอ้งต่อเดอืน  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านทาํเลท่ีตัง้ มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจ

โดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ด้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ซึง่อาจเน่ืองมาจากที่ตัง้ของอพารท์เมน้ต์นัน้มี

เส้นทางคมนาคมและระยะทางที่อยุ่อาศยัใกล้เส้นทางคมนาคม สามารถเดนิทางได้สะดวกรวดเรว็

และลดระยะเวลาการเดนิทาง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กาญจนา แก้วแหยม (2539) : ศกึษา

สภาพที่พกัอาศยัในปจัจุบนั ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกที่พกัอาศยัและความต้องการที่พกัอาศยัของ

นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าธนบุรมีปีจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกที่พกัอาศยัให้เช่าสําหรบันักศึกษาอนัดบัแรกคอื เรื่อง

ความสะดวกในการเดนิทางและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภริดา พงษ์ตานี (2547) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง 

ความเป็นไปไดข้องโครงการธุรกจิอพารท์เมน้ท ์ กรณีศกึษา ประจกัษ์ศลิป์อพารท์เมน้ท ์ เขตสวน

หลวงกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การแข่งขนัของธุรกจิอพารท์เมน้ทม์กัแข่งขนัทีท่ําเลทีต่ ัง้ 

หากการคมนาคมสะดวกสบายใกลแ้หล่งชุมชนทาํใหไ้ดเ้ปรยีบในการแสวงหากําไรมากกว่าคู่แขง่  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่มคีวามสมัพนัธ์

ต่อความพงึพอใจโดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ท่านได้รบัตรงตามที่
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คาดหวงัไว้ ด้านการบรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป 

และด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ผูใ้ชบ้รกิารอาจไม่ไดใ้ห้

ความสําคญัในเรื่องสิง่อํานวยความสะดวกเท่าใดต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้ โดยเฉพาะผู้ใช้บรกิารที่

เป็นเพศหญิง ซึ่งจะให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภยัมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

กฤษฎา เตชะอาภรณ์กุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤตกิรรมและปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดของ

ผูบ้รโิภคทีม่ธีรุกจิอพารท์เมน้ตใ์หเ้ช่าในพืน้ทีค่ลองขวาง ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 20 – 29 ใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ดคอืระบบรกัษาความปลอดภยั 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านความปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึ

พอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ดา้นการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบัเดยีวกนั  0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยอาจเน่ืองมาจากทางอพารท์เมน้ต์

ไดใ้หค้วามสําคญัต่อระบบการรกัษาความปลอดภยัภายในและภายนอกอพารท์เมน้ต์มาเป็นอนัดบั

แรก เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัรูถ้งึความปลอดภยัตลอดระยะเวลาการเขา้พกั ซึง่

สอดคล้องกบัทษฎลีําดบัความต้องการของมาสโลว์ โดย ศริวิรรณ เสรรีตัน์ : และคนอื่นๆ (2539: 

370-374 , 382) ไดอ้ธบิายทฤษฎลีาํดบัความต้องการของมนุษยม์ลีกัษณะเป็นลําดบัขัน้ คอื ความ

ตอ้งการของรา่งกาย , ความตอ้งการความมัน่คงหรอืความปลอดภยั , ความต้องการการยอมรบัหรอื

ผกูพนั , ความตอ้งการการยกยอ่ง และความตอ้งการความสาํเรจ็ในชวีติ 

   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจ

โดยรวม ด้านการบรกิารจากบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ที่ได้รบัตรงตามที่คาดหวงัไว้ ด้านการ

บรกิารจากบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป และด้านการบรกิาร

จากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัอพารท์เมน้ต์อื่นทีเ่คยพกัมา อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบัเดยีวกนั  0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่อาจเน่ืองมาจากพนักงานมคีวาม

สนใจและเอาใจใส่ต่อผู้ใชบ้รกิาร เสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั ทําใหผู้้ใชบ้รกิารรูส้กึเปรยีบเสมอืน

เป็นบ้านหลงัที่สาม อกีทัง้ยงัมช่ีางประจําสํานักงานที่มปีระสบการณ์ และความชํานาญในการซ่อม

บํารุงอุปกรณ์ภายในหอ้งพกั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรอ้มพงษ์ วงศ์วานิชกงัวาฬ (2547) : 

พบว่าการใหบ้รกิารของพนกังานส่วนกลาง เช่น พนกังานประจาํสาํนักงาน, ช่างประจาํอาคาร หากมี

ประสบการณ์หรอืมคีวามชํานาญในงานทีป่ฏบิตัแิลว้จะสามารถอํานวยความสะดวกและให้ บรกิาร

ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ีจะทาํใหผู้เ้ขา้อยูอ่าศยัมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อ

ความพงึพอใจโดยรวม  ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้ 

ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป และดา้นการ
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บรกิารจากบ้านเพลนิจติร์อพาร์ทเม้นต์ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัอพาร์ทเมน้ต์อื่นที่เคยพกัมา อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยปจัจยัทีเ่ป็นส่วนสําคญัใน

การตดัสนิใจเลอืกใช้นัน้ส่วนใหญ่จะคํานึงถงึ ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืราคา มาก่อนเป็น

อนัดบัต้นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจนา แก้วแหยม (2539) ศกึษาสภาพทีพ่กัอาศยัใน

ปจัจุบนั ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกที่พกัอาศยัและความต้องการที่พกัอาศยัของนักศึกษาสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรมีี

ปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัอาศยัใหเ้ช่าสําหรบันักศกึษาเรยีงลําดบัได ้ดงัน้ี 1. ความสะดวกใน

การเดนิทาง 2. ขนาดหอ้งพกั 3. ราคาค่าเช่า 4.สภาพแวดลอ้ม 5. ตอ้งการอสิระในการพกัอาศยั 

   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

ความพงึพอใจโดยรวม ดา้นการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ทีไ่ดร้บัตรงตามทีค่าดหวงัไว ้

และด้านการบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ที่ได้รบัคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่เสยีไป อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบัเดยีวกนั  0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ทางบรษิทัได ้เน้น

การบริการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ความสะอาดสวยงาม สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวจิยั องัคณา ประทปีชยั (2549) : พบว่าการปรบัปรุงอาคารสถานทีใ่หส้วยงาม มกีารพฒันา

สภาพแวดลอ้มและสถานที ่ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจและทศันคตทิีด่ ี  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

จากผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ผู้บรหิารของบ้านเพลินจติร์อพาร์ทเม้นต์ควรทําการปรบัปรุงในส่วนของด้านความ

ปลอดภยั เช่นการให้ช่างเข้ามาดูแล ตรวจเช็ค กล้องวงจรปิด หรอืคีย์การ์ดเปิด-ปิดประตูอย่าง

สมํ่าเสมอ นอกจากนัน้ควรมกีารเพิม่อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั เช่นกลอ้งวงจรปิดมากขึน้ เพื่อ

ตดิตัง้ใหค้รอบคลุมทุกจดุทัง้ภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อทีจ่ะทาํใหค้วามพงึพอใจเพิม่มากขึน้ 

 2. ผูบ้รหิารของบ้านเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์ควรมกีารปรบัปรุงอุปกรณ์อนิเตอรเ์น็ท เพื่อ

เพิ่มความเร็วและคุณภาพในการใช้งานให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เน่ืองจาก

ผลการวจิยัพบว่า อนิเตอรเ์น็ทมคีวามเรว็ในการทํางานต่ผู้ใช้บรกิารอยู่ในระดบัน้อย จงึควรมกีาร

พฒันาระบบอนิเตอรเ์น็ทใหด้ขีึน้ เพือ่จงูใจผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในระดบัมากขึน้ 

 3.  ผู้บรหิารควรมกีารจดัสภาพแวดล้อมรอบอพาร์ทเม้นต์ให้น่าอยู่รวมทัง้ภายในและ

ภายนอกอาคาร เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารด้านลกัษณะทาง

กายภาพมคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร ์ ในทศิทาง

เดยีวกนั ระดบัปานกลาง    ดงันัน้ผูบ้รหิารควรใหค้วามสําคญัเพื่อเป็นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารอพารท์เมน้ตต์ลอดระยะเวลาเขา้พกั 
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 4.  ผูบ้รหิารควรมกีารส่งพนกังานเขา้รบัการฝึกอบรม เกีย่วกบัการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

อพารท์เมน้ต์ และขอ้มูลเกี่ยวกบัอพารท์เมน้ต์อย่างละเอยีด หากผู้ใช้บรกิารอพารท์เมน้ต์ต้องการ

ความช่วยเหลอื สามารถเขา้ช่วยได้ทนัท ีเน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า  ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้

บรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจโดยรวมของผู้ใช้บรกิารบ้านเพลนิจติรอ์พาร์

ทเมน้ต ์ ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัค่อนขา้งตํ่า ดงันัน้ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัความพรอ้มของง

ทมีงานทีจ่ะดแูลผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อส่งผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 สาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า 

1. ควรมกีารศึกษาในด้านแนวโน้มความเป็นไปได้ในการขยายผลการดําเนินงาน เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากทีสุ่ด ซึง่จะส่งผลต่อส่วนครองตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 

2. ควรทาํการศกึษาวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่นควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อให้

เห็นภาพที่ชดัเจนยิง่ขึ้น  และควรมกีารกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบการให้บรกิาร และ

บรกิารเสรมิต่างๆว่าควรทาํอยา่งไรบา้ง ซึง่จะทาํใหเ้หน็ความแตกต่างจากธุรกจิทีเ่ราทาํการศกึษาน้ี 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 
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       แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 เร่ือง   ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์  

         Factors influence to satisfaction of Baan Ploen Chit Apartment ‘s Residents 

 

 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ ประจาํปีการศกึษา 2553 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 

เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์  
 ผูว้จิยัจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจรงิซึง่ผูว้จิยัจะเกบ็

ขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยแต่จะนํามาวเิคราะหใ์นภาพรวมเท่านัน้ โดยแบบสอบถามจะ

ประกอบดว้ย 3 สว่นดงัน้ี 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลในการเลอืกใชบ้รกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์

 สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิาร บา้นเพลนิจติร ์อพารท์เมน้ต ์

                                  ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูสาํหรบัความกรุณาและความพยายามของท่านในการตอบ

แบบสอบถามในครัง้น้ี 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง   ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์  

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล 

โปรดทาํเครื่องหมาย X  ลงใน (    )  ทีต่รงตามความเป็นจรงิของท่านมากทีส่ดุ 

 

1.เพศ 

  (    )  ชาย                                       (   )  หญงิ 

2. สถานภาพ 

 (   ) โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่              (   )  สมรส/อยู่ดว้ยกนั              

3.อาย ุ

 (    )  ตํ่ากว่า 18 ปี               (   )  18 - 27 ปี 

 (    ) 28 ปีขึน้ไป             

4. ระดบัการศึกษา 

(   ) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี                         (   )  ปรญิญาตร ีขึน้ไป                          

5. อาชีพ 

(   )  นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา                 (   ) พนกังานบรษิทั/ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ    

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

(   ) ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  (   ) 10,001 - 20,000 บาท 

(   ) 20,001 บาทขึน้ไป 

7. ระยะเวลาการเขา้พกัอาศยั ณบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นตจ์นถึงปัจจบุนั 

(   ) 1 – 4 เดอืน    (   ) 5 – 8 เดอืน 

(   ) 9 – 12 เดอืน    (   ) มากกว่า 1 ปีขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทีส่ําคญัต่อการเลอืกใชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต์  

คาํช้ีแจง โปรดพจิารณาขอ้ความในแบบสอบถามแต่ละขอ้ และใสเ่ครื่องหมาย  / ลงในช่องระดบัของความคดิเหน็ที่

แทจ้รงิของท่านมากทีส่ดุเพยีงหน่ึงช่อง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็

ด้วย

อย่าง

มาก 

เหน็

ด้วย 

ปาน

กลาง 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่าง

มาก 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภณัฑข์องบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต ์

1. รปูแบบการตกแต่งภายในหอ้งพกัและเฟอรนิ์เจอรม์คีวาม

ทนัสมยั 
          

2. เครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น โทรทศัน์ , แอร ์, ตูเ้ยน็ ,เครื่องทาํน้ําอุ่น 

ภายในหอ้งพกัมคีุณภาพด ี
     

ด้านราคาของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

3. อตัราค่าเช่ารายเดอืนมคีวามเหมาะสมกบับรกิารทีไ่ดร้บั      

4. อตัราค่าน้ํา มคีวามเหมาะสม      

5. อตัราค่าไฟ มคีวามเหมาะสม      

6. อตัราค่าโทรศพัท ์มคีวามเหมาะสม      

ด้านทาํเลท่ีตัง้ของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

7. อาคารทีพ่กัอยู่ใกลท้ีท่าํงาน / สถานศกึษา       

8. อาคารทีพ่กัตัง้อยูใ่กล ้รา้นคา้ / หา้งสรรพสนิคา้      

ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

9. ทีจ่อดรถมจีาํนวนเพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิาร      

10. 

อนิเตอรเ์น็ททีม่ไีวบ้รกิารมคีวามเรว็เพยีงพอต่อการทาํงานของ

ท่าน 

     

11. เครื่องออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนสมจีาํนวนเพยีงพอ      

12. รา้นอาหารมจีาํนวนเพยีงพอในการใหบ้รกิาร      
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

บ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็

ด้วย

อย่าง

มาก 

เหน็

ด้วย 

ปาน

กลาง 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่าง

มาก 

5 4 3 2 1 

ด้านความปลอดภยั ของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

13. มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง      

14. มรีะบบดบัเพลงิครอบคลุมทกุชัน้      

15. มรีะบบคยีก์ารด์เขา้ – ออก  เฉพาะผูพ้กัอาศยั      

16. มรีะบบกลอ้งวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดในอพารท์เมน้ต ์      

ด้านบคุลากร ของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต ์  2 3 4 5 

17. พนกังานตอ้นรบัมคีวามเป็นกนัเอง      

18. พนกังานสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและแกป้ญัหาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
     

19. พนกังานใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหอ้งพกั การบรกิารใหเ้ขา้ใจได้

อย่างง่าย 
     

20. พนกังานใหค้วามเสมอภาคเท่าเทยีมในการบรกิารกบัทุก

คนทีเ่ขา้พกั 
     

21. พนกังานมมีารยาทดอีย่างสมํ่าเสมอต่อท่าน      

กระบวนการให้บริการ ของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

22. พนกังานเขา้ใหบ้รกิาร เช่น การซ่อมอุปกรณ์ภายในหอ้งพกั 

ไดต้รงตามเวลาทีน่ดัหมาย 
     

23. ท่านสามารถเขา้พบพนกังานไดท้นัททีีเ่กดิปญัหา      

24. มกีารแจง้ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูพ้กัอาศยัอยู่

สมํ่าเสมอ 
     

ด้านลกัษณะทางกายภาพของบ้านเพลินจิตรอ์พารท์เม้นต์ 

25. ภายในอาคารมคีวามสะอาดด ี      

26.ภายนอกอาคารมคีวามสะอาดด ี      

27. หอ้งรบัรองภายในอาคารมขีนาดเพยีงพอต่อผูใ้ชบ้รกิาร      

28. ลฟิทโ์ดยสารมคีวามปลอดภยัด ี      
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้รกิารบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ 

คาํช้ีแจง โปรดพจิารณาขอ้ความในแบบสอบถามแต่ละขอ้ และใสเ่ครื่องหมาย  / ลงในช่องระดบัของความคดิเหน็ที่

แทจ้รงิของท่านมากทีส่ดุเพยีงหน่ึงช่อง 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบ้านเพลินจิตร ์

อพารท์เม้นต ์

ระดบัความพึงพอใจ 

พึง

พอใจ

มาก

ท่ีสุด 

พึง

พอใจ 

ปาน

กลาง 

ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

มาก 

5 4 3 2 1 

1. การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ต ์ทีท่่านไดร้บัตรง

ตามทีค่าดหวงัไว ้
          

2. การบรกิารจากบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตท์ีท่่านไดร้บัคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัเงนิทีเ่สยีไป 
          

3. การบรกิารของบา้นเพลนิจติรอ์พารท์เมน้ตด์กีวา่เมื่อเทยีบกบั 

อพารท์เมน้ตอ์ื่นทีท่่านเคยพกัมา 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

รายช่ือ      ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงาน 

 

1. อาจารย์ ดร.ลํ่าสนั  เลศิกลูประหยดั    อาจารย์ประจาํ 

       ภาควชิาบรหิารธุรกจิ 
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       มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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       คณะสงัคมศาสตร ์
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
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