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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอ วิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU 

อพาร์ทเมน้ต ์ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลใน

อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลใน

อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 3) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง 

จงัหวดัสระบุรี จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์และจ าแนกตามลกัษณะอพาร์ทเมน้ต์ 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั

สระบุรี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือแบบสอบถาม ใช ้SD-scale (คะแนน 0-10)จ านวน 

423 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สถิติใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีอิสระจากกนั (Independent Sample t – test) ) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOWA) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson 

Coefficient Correlation) ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี เป็นผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง10,000 – 20,000 บาท ปัจจยัดา้นส่วน
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ประสมทางการตลาดในการเช่าหอ้งพกัมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัค่อนขา้งสูง โดยใหร้ะดบั

ความส าคญักบัดา้นสถานท่ีและราคาในระดบัค่อนขา้งสูง ส่วนในดา้นผลิตภณัฑ์ และโปรโมชัน่ใหร้ะดบั

ความส าคญัปานกลาง ความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่เพศชายมีระดบั

ความพึงพอใจค่อนขา้งสูง อาย ุ51 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจสูง การศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา มีความพึงพอใจค่อนขา้ง

สูง อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจสูง และรายได ้30,001- 40,000 บาท มีความพึงพอใจสูง ความ

พึงพอใจในการเช่าหอ้งพกั จ าแนกตามลกัษณะอพาร์ทเมน้ต ์ พบวา่ลกัษณะอพาร์ทเมน้ตด์า้นบริเวณท่ีตั้งและระบบ

รักษาความปลอดภยัมีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง รองลงมาเป็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก รูปแบบหอ้งพกั 

และเฟอร์นิเจอร์มีความพึงพอใจปานกลางตามล าดบั และไดค้น้พบวา่เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนั และพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความ

พึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัและลกัษณะอาพาร์ทเมน้ตเ์ป็นไปในเชิงบวกอยูใ่นระดบัสูงมากถึงสูงท่ีสุด ทั้งในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และโปรโมชัน่อยา่งมีนยัส าคญัท่ีแอลฟ่าเท่ากบั .05 

ขอ้เสนอแนะปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลท่ีมีการศึกษา
ระดบั ปวช./ปวส. อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ ขา้ราชการ ผูท่ี้มีรายได ้10,000 – 20,000 บาทซ่ึงยงัมีความพึงพอใจ
ในการเช่าห้องพกัค่อนขา้งต ่า ในส่วนของลกัษณะอพาร์ทเมน้ต ์เฟอร์นิเจอร์และส่ิงอ านวยความสะดวกถึงแมว้่า
ผูใ้ช้บริการจะมีความพึงพอใจระดบัปานกลางแต่ผูป้ระกอบการก็ควรปรับปรุงให้ดา้นดงักล่าวให้ดียิ่งขึ้น และ
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบัโปรโมชัน่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยสุดอยู่ใน
ระดบัปานกลางควรปรับปรุงใหมี้คุณภาพดียิง่ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 
ค ำส ำคัญ : ห้องพัก 
 
ABSTARCT 
 
 The purposes of this research study satisfaction with room renting of tenants in Wihan Daeng District,  

Saraburi Province, case study of AU Apartment, were as follows: 1) to study the demographic factors of the rents, 

2) to examine the marketing mix factors of the rents, 3) to investigate the renters’ satisfaction by classifying the 

demographic characteristics and the apartment’s characteristics, and 4) to consider the relationships between the 

marketing mix factors and the renters’ satisfaction. This study is a quantitative research study administering 423 

questionnaires with SD scale (score 0-10). The statistics used for analyzing the data were percentage, mean and 

standard deviation. The means of the groups were compared with the independent sample t – test, one-way ANOVA 

and Pearson coefficient correlation. 
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It was found that the population mostly was female, 31 – 40 years, graduates with bachelor’s degrees, 
private employees and receiving 10,000 – 20,000 baht per month. The marketing mix factors’ importance was 
from the moderate to quite high levels. The levels of the importance of the places and prices were quite high. 
Regarding the products and promotions, the importance levels were moderate. By classifying the satisfaction 
according to the demographic factors, it was found that the male renters had quite high satisfaction levels. The 
renters who were 51 years or older had high satisfaction levels. The renters who had education levels lower than 
secondary education level had quite high satisfaction level. The renters who were business owners had high 
satisfaction levels. The renters receiving 30,001 – 40,000 baht per month had high satisfaction levels. By 
classifying the satisfaction according to the apartment’s characteristics, it was found that the location and security 
system had quite high satisfaction levels followed by the facilities, room styles and furniture having the moderate 
satisfaction levels, respectively. It was also found that the different genders, ages, education levels, occupations 
and incomes had different satisfaction levels. It was found that the relationships among the marketing mix factors, 
and apartment’s characteristics were significantly positive from the very high to the highest levels in the terms of 
products, prices, location and promotions at the alpha of .05. 

It is suggested to improve the products and services according to the needs of the individuals having 
vocational or high vocational degrees, being state enterprise employees, and receiving 10,000 – 20,000 baht per 
month since they still had quite low satisfaction levels. Regarding the apartment’s characteristics, furniture and 
facilities, the service users’ satisfaction towards the rents was at the moderate level. However, the entrepreneur 
should have improvements in the mentioned terms. The marketing mix factors were also similar. Although the 
service users’ satisfaction towards products and promotions was at the moderate level, the level was lower than 
that in the terms of prices and location. The apartment owner should improve the qualities in order to meet the 
needs of service users.  

Keyword: Room 
  
บทน า 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัการมีขยายตวัในด้านเศรษฐกิจสังคม ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ความต้องการด้าน
แรงงานมีมากไม่พอต่อความต้องการดงัเห็นได้จากการยา้ยถ่ินฐานจากต่างจังหวดัเขา้มาในเมืองใหญ่หรือเมือง
อุตสาหกรรมหรือแมก้ระทั้งแรงงานจากต่างประเทศเช่น ลาว เมียนมาร์ กมัพูชา เป็นตน้   
 ส าหรับอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขา้มาก่อตั้งมากมายหน่ึงในนั้น
คือ ศูนยอ์ุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ท าให้เกิดการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจในระดบัชุมชน มีธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย  เช่น ธุรกิจอพาร์ทเม้นต์ ท าให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเช่าอพาร์
ทเมน้ตข์องบุคคลใน อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงจะสามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขห้องพกั วางแผนบริหารอพาร์เมน้ตใ์ห้เช่า ให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ช่า และเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้
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ตดัสินใจจะลงทุนในการท าธุรกิจอพาร์ทเมน้ตต์่อไป โดยผูว้ิจยัไดใ้ช ้AU อพาร์ทเมน้ต ์ท่ีตั้งอยู่ใน อ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี เป็นสถานท่ีส าหรับการศึกษาวิจยั 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี 
กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์

3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา 
AU อพาร์ทเมน้ต ์จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์และจ าแนกตามลกัษณะอพาร์ทเมน้ต์ 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของ
บุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์  
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 อายแุตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 การศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 อาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 รายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 6. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคล
ในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์
 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลใน
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์  
 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลใน
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์
 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นโปรโมชัน่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคล
ในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ตโ์ดยสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการวางแผนปรับปรุงการใหบ้ริการต่างๆ ของอพาร์ทเมน้ต ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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2. ทราบถึงระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่า
หอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา  AU อพาร์ทเมน้ต ์
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

เช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ทั้งหมด 4 ปัจจยั (4P’s) ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือท าเลท่ีตั้ง (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) รวมไปถึงศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ การศึกษาอาชีพ และรายได ้ท่ีส่งผล

ถึงความแตกต่างต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพกัส าหรับบุคคลท่ีอาศยัอยู่ใน อ าเภอวิหารแดง จงัหวดั

สระบุรี กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูท่ี้ใชบ้ริการเช่าหอ้งพกั AU อพาร์ทเมน้ต ์ส าหรับการอยูอ่าศยั ใน อ าเภอ

วิหารแดง จงัหวดัสระบุรีโดยหอ้งพกัในงานวิจยัน้ีหมายถึงหอ้งพกัประเภทใหเ้ช่า 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอ
วิหารแดงจงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ ท่ีจะน ามาก าหนดตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการน ามาก าหนด
กรอบแนวความคิด ในการวิจยัต่อไป 
  Maslow ไดอ้ธิบายว่า เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจใน
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้ก็ยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไปซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการจะ
ได้รับส่ิงต่าง ๆ อยู่เสมอ Maslow กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนา
เหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้น 
แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการในประเทศ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ส่วนประสมการตลาด 1) ผลิตภณัฑ์ 
(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของ ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ไดเ้ช่น บรรจุภณัฑ์สีราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของ
ผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี  2) ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินหรือส่ิงท่ีอ่ืน ๆท่ีมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 3) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ 
Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณกณัฑ์
หรือบริการจากผู ้ผลิตหรือผู ้จ  าหน่ายไปยังตลาด 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  
สถานที่ในการศึกษาวิจัย   
 สถานท่ีในการศึกษาวิจยั ผูท้  าการวิจยัโดยใช ้  AU อพาร์ทเมน้ต ์ ตั้งอยูท่ี่ ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง 

จงัหวดัสระบุรี โดยมีราคาคา่เช่าหอ้งพกั 2,000 – 4,500 บาทต่อเดือน ขนาดหอ้งพกั 20-30 ตารางเมตร แต่ละหอ้ง

สามารถเขา้พกัได ้2-4 คน มีจ านวนหอ้งพกัทั้งหมด 40 ห้อง                                                                                                                                                                                                     
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กรอบแนวความคิด 

   ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
    ลกัษณะประชากรศาสตร์                                
  1. เพศ                  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
  2. อาย ุ      
  3. การศึกษา           ความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลใน 
  4. อาชีพ              อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศีกษา 
  5. รายได ้                              AU อพาร์ทเมน้ต ์
                         1. บริเวณท่ีตั้งอพาร์ทเมน้ต ์
    ส่วนประสมทางการตลาด                     2. เฟอร์นิเจอร์ในหอ้งพกั 
       1. ผลิตภณัฑ ์               3. ระบบรักษาความปลอดภยัของ 
    2. ราคา            4. รูปแบบของหอ้งพกั                     
      3. สถานท่ี 
 4. โปรโมชัน่ 
  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือและวิธีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลใน 
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต์คือแบบสอบถาม ใช ้SD-scale (คะแนน 0-10) ผูว้ิจยั
สร้างขี้นจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงเป็นค าถามชนิด
ปลายปิด (Nominal Scale) จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบสอบถามในลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติม
ลงในช่องวา่ง 

 ส่วนท่ี 2 และ 3  ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลใน 
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา  AU อพาร์ทเมน้ตไ์ดแ้ก่ดา้น ผลิตภณัท(์หอ้งพกั) ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี
หรือท าเลท่ีตั้ง และดา้นส่งเสริมทางการตลาดหรือโปรโมชัน่ ซ่ึงเป็นค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคใน อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ท่ีมีประสบการณ์การเช่าห้องพกั 
AU อพาร์ทเมน้ต์ส าหรับการอยู่อาศยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจากแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือได ้(Infinite Population) จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรเทียบของ Cochran และก าหนดให้มี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างได ้.05 ขนาดตวัอย่าง (Cochran, 
1963, อา้งถึงใน ศรีเพญ็ ทรัพยม์นชยั และคณะ, 2557, ธานินทร์ ศิลป์จารุ ,2552) ดงัน้ี 
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n =
P(1 − P)(Z)2

e2
 

    
   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   P = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
   Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยัก าหนดไวท่ี้ 95% (มีค่าเท่ากบั 1.95)  
โดยค่า P ตอ้งก าหนดไม่ต ่ากวา่ 50% ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงจะอยูใ่นระดบัท่ีเช่ือถือได ้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 
   แทนค่า  

      n =
0.5(1−0.5)(1.96)2

0.052  

 
        n = 384.16 
 จากการค านวณขา้งตน้พบว่าในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จะได้
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการตอบ
แบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ผูวิ้จยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม รวมเป็น 423 ตวัอยา่ง   
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการส ารวจครบถว้นแลว้ ประมวลผลผา่นวิธีการทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ T- Test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบวา่ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในเช่าหอ้งพกัส าหรับการอยูอ่าศยั AU อพาร์ทเมน้ตใ์น อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 

2. การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัตวัแปรตาม คือลกัษณะ อพาร์ทเมน้ต ์ในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี ของ
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 95 โดยทดสอบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ มี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัส าหรับการอยูอ่าศยั กรณีศึกษา  AU อพาร์ทเมน้ต ์ใน อ าเภอวิหาร
แดง จงัหวดัสระบุรี ของกลุ่มตวัอยา่งหรือไม่   
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ  
2. ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตใ์ชก้ารหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต์ การศึกษากลุ่มตวัอย่างดา้นเพศพบว่ามีเพศชายจ านวน 185 คนคิดเป็น
ร้อยละ 43.7 และเพศหญิงจ านวน 238 คนคิดเป็นร้อยละ 56.3 การศึกษากลุ่มตวัอย่างดา้นอายุพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
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ส่วนมากอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปีมีจ านวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 34.3   อนัดบัรองลงมาเป็นช่วงอาย ุ41- 50 ปี จ านวน 
133 คนคิดเป็นร้อยละ 31.4 ช่วงอาย ุ20-30 ปีจ านวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ 28.4  ช่วงอายตุ ่ากวา่ 20 ปีจ านวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.7 และตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.2 การศึกษากลุ่มตวัอย่างดา้นการศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนมากมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 199 คนคิดเป็นร้อยละ 447.0 รองลงมาเป็นระดบัปวช. /ปวส.
จ านวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 27.9 ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 70 คนคิดเป็นร้อยละ 16.5 ระดบัปริญญาโทหรือสูง
กว่าจ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 6.6 และระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาจ านวน 8 คนคิดเ ป็นร้อยละ 1.9การศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งดา้นอาชีพพบวา่อาชีพส่วนมากเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาเป็นอาชีพ
อิสระ/รับจา้งและขา้ราชการจ านวนเท่ากนั 56 คนคิดเป็นร้อยละ 13.2 อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คนคิด
เป็นร้อยละ 6.6 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 5.7 และอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ
จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2 การศึกษากลุ่มตวัอย่างดา้นรายไดพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีระดบัรายไดอ้ยู่
ในช่วง 10,000 – 20,000 บาทจ านวน 166 คนคิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาเป็นช่วง 20,001 – 30,000 บาทจ านวน 
122 คนคิดเป็นร้อยละ 28.8 ช่วง 30,001 – 40,000 บาทจ าวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 13.7 ช่วงต ่ากว่า 10,000 บาท
จ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 9.0 ช่วง 50,001 บาทขึ้นไปจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และช่วง 40,001 – 50,000 
บาทจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเช่า
ห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเม้นต์ การศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง
ปรากฎว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี และราคามีความส าคญัในระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 6.35 
และ 6.20 ตามล าดบั ส่วนในดา้นผลิตภณัฑ์ และโปรโมชัน่มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.96 และ 5.35 
ตามล าดับ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต์ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และจ าแนกตามลกัษณะอพาร์
ทเมน้ต ์แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นเพศต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ต ์พบว่าเพศชายมีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้ง
สูง มีค่าเฉล่ีย 6.34 และเพศหญิงมีความพึงพอใจปานกลางมีค่าเฉล่ีย 5.60 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัของอ
พาร์ทเมน้ตจ์ าแนกตามอายุพบว่าอาย ุ51 ปีขึ้นไปความพึงพอใจสูงมากมีค่าเฉล่ีย 8.57 อายุต ่ากว่า 20 ปีและอายุ 41-
50 ปีมีความพึงพอใจสูงค่าเฉล่ีย 7.41 และ 6.32 ตามล าดบั และอาย ุ20-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี มีความพึงพอใจปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 5.61 และ 5.53 ตามล าดบั เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตจ์ าแนกตามการศึกษา
พบวา่การศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษา มธัยมศึกษาและปริญญาตรีมีความพึงพอใจค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 6.40, 6.16 และ 
6.16 ตามล าดบั ส่วนระดบัการศึกษา ปวช./ปวส.มีความพึงพอใจค่อนขา้งต ่ามีค่าเฉล่ีย 4.28 และการศึกษาปริญญา
โทหรือสูงกว่ามีความพึงพอใจสูงมาก เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตจ์ าแนกตามอาชีพพบวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจสูงค่าเฉล่ีย 7.96 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และ
พนกังานบริษทัมีความพึงพอใจค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย 6.51และ 6.11 ตามล าดบั อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจและขา้
ราชาการมีความพึงพอใจค่อนขา้งต ่ามีค่าเฉล่ีย 4.97 และ 4.54 ตามล าดบั สุดทา้ยอาชีพอิสระ/รับจา้งมีความพึงพอใจ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.97  จากตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตจ์ าแนกตามรายไดพ้บว่า
รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตร์ะดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.58  รายได ้10,000 
– 20,000 บาทมีความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตร์ะดบัค่อนขา้งต ่าค่าเฉล่ีย 4.52  รายได ้30,001- 40,000 บาท 
มีความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตร์ะดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 7.63  รายได ้20,001 – 30,000 บาท  50,001 บาทขึ้น
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ไปและ40,001 – 50,000 บาทมีความพึงพอใจต่อปัจจยัของอพาร์ทเมน้ตร์ะดบัค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย 6.92 , 6.71 และ 
6.63 ตามล าดบั จ าแนกตามลักษณะอพาร์ทเม้นต์ เปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามลกัษณะอพาร์ทเมน้ต์พบว่า
ลกัษณะอพาร์ทเมน้ต์ดา้นบริเวณท่ีตั้งและระบบรักษาความปลอดภยัมีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัท่ี 6.12 รองลงมาเป็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก รูปแบบหอ้งพกั และเฟอร์นิเจอร์มีความพึงพอใจปานกลาง
มีค่าเฉล่ีย 6.09 , 5.76 และ 5.54 ตามล าดบั วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดกบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU 
อพาร์ทเมน้ต์   เม่ือพิจารณาค่า Pearson Correlation ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัโดยไม่มี
การควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ หรือเรียกว่าเป็น Zero-Order Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2546 : 388) ไดแ้สดงค่า
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างตวัแปรอิสระ (ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี โปรโมชัน่) และตวัแปรตามคือลกัษณะ
อาพาร์ทเมนทมี์ค่าเป็นบวกระหวา่ง .862 ถึง .923 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟา (α) เท่ากบั .05 ซ่ึงแสดง
วา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความส าพนัธ์เชิงบวกกบัลกัษณะ อพาร์ทเมน้ตอ์ยูใ่นระดบัสูงมากถึงสูงท่ีสุด  
 สมมติฐานที่ 1 เพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเม้นต์ ไม่แตกต่างกัน พบว่าค่า F-Test ท่ีค  านวนได้จากทั้งสองกลุ่ม เพศมีค่า Sig 
เท่ากบั .004 (ซ่ึงน้อยกว่าท่ีระดับ .05)  แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลใน
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา  AU อพาร์ทเมน้ต ์แตกต่างกนั สมมติฐานที่ 2 อายแุตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา  AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัต่างกนั โดยใชส้ถิติ 
One-Way ANOVA พบว่าปัจจยัดา้นอายุมีค่า Sig เท่ากบั .001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัท่ีก าหนด α = .05  แสดง
ว่าอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัแตกต่างกนั  สมมติฐานที่ 3 การศึกษาแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัต่างกนั โดยใช้
สถิติ One-Way ANOVA พบว่าปัจจยัดา้นอายุมีค่า Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัท่ีก าหนด α = .05  
แสดงว่าการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัแตกต่างกนั สมมติฐานที่ 4 อาชีพแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา  AU อพาร์ทเมน้ต์ ไม่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกั
แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA พบวา่ปัจจยัดา้นอายมีุค่า Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัท่ี
ก าหนด α = .05  แสดงว่าอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัแตกต่างกนั  สมมติฐานที่ 5 รายได้
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา  AU อพาร์
ทเมน้ต ์ไม่แตกต่างกนั การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการเช่า
หอ้งพกัแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดมี้ค่า Sig เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่า
นยัส าคญัท่ีก าหนด α = .05  แสดงว่ารายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัแตกต่างกนั สมมติฐานที่ 
6. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต์ เม่ือพิจารณาค่า  Pearson Correlation ซ่ีงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสองตวัโดยไม่มีการควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ หรือเรียกว่าเป็น Zero-order Correlation (กลัยา วานิชย์
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บญัชา. 2546: 388) ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างตวัแปรอิสระผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัอพาร์ทเมน้ต์เป็น
ตัวแปรตามอยู่ในระดับสูงท่ีสุด (มีค่า .923) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับแอลฟา (α) = .05   ซ่ึงแสดงว่า
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งพกัมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์มากขึ้นก็จะมีความพึงพอใจในปัจจยัของอพาร์ทเมน้ต์มากเช่นกนั 
และจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคล
ในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ เ ม่ือพิจารณาค่า  Pearson Correlation ซ่ีงเป็นค่า
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรตัวอ่ืน ๆ หรือเรียกว่าเป็น Zero-order 
Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 388) ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างตวัแปรอิสระราคากับ
ปัจจยัอพาร์ทเมน้ต์เป็นตวัแปรตามอยู่ในระดบัสูงมาก (มีค่า .862) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟา (α) = 
.05 ซ่ึงแสดงว่าผูใ้ชบ้ริการห้องพกัมีความพึงพอใจดา้นราคามากขึ้นก็จะมีความพึงพอใจในปัจจยั ของอพาร์ทเมน้ต์
มากเช่นกนั และจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า
ห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเม้นต์ เม่ือพิจารณาค่า  Pearson 
Correlation ซ่ีงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัโดยไม่มีการควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ หรือเรียกว่า
เป็น Zero-order Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 388) ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างตวัแปร
อิสระสถานท่ีกบัปัจจยัอพาร์ทเมน้ตเ์ป็นตวัแปรตามอยูใ่นระดบัสูงมาก (มีค่า .896) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
แอลฟา (α) = .05 ซ่ึงแสดงว่าผูใ้ชบ้ริการห้องพกัมีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีมากขึ้นก็จะมีความพึงพอใจในปัจจยั 
ของอพาร์ทเมน้ต์มากเช่นกนั และจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสมมติฐานที่ 9 ปัจจยัดา้นโปรโมชัน่มีผลต่อความพึง
พอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์เม่ือพิจารณาค่า  
Pearson Correlation ซ่ีงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวัโดยไม่มีการควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ หรือ
เรียกว่าเป็น Zero-order Correlation (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 388) ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่าง
ตวัแปรอิสระโปรโมชัน่กบัปัจจยัอพาร์ทเมน้ตเ์ป็นตวัแปรตามอยู่ในระดบัสูงมาก (มีค่า .865) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัแอลฟา (α) = .05 ซ่ึงแสดงว่าผูใ้ชบ้ริการห้องพกัมีความพึงพอใจดา้นโปรโมชัน่มากขึ้นก็จะมีความพึง
พอใจในปัจจยั ของอพาร์ทเมน้ตม์ากเช่นกนั และจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ผูวิ้จยัจะสรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเช่าหอ้งพกัของ
บุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์ดา้นประชากรศาสตร์พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 34.3  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 47.0 เป็น
พนกังานบริษทั ร้อยละ 56.0  และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท 

2. สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเช่า
ห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต์ ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดพบว่าผูใ้ช้บริการให้ระดับความส าคญักับด้านสถานท่ีและราคามีความส าคญัในระดับค่อนขา้งสูง มี
ค่าเฉล่ีย 6.35 และ 6.20 ตามล าดบั ส่วนในดา้นผลิตภณัฑ์ และโปรโมชัน่มีระดบัความส าคญัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
5.96 และ 5.35 ตามล าดบั 
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3. สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคล
ในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์และจ าแนก
ตามลกัษณะอพาร์ทเมน้ต ์
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 จ าแนกตามเพศ เพศชายมีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 6.34 และเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 5.60  
 จ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 51 ปีขึ้นไปความพึงพอใจสูงมากมีค่าเฉล่ีย 8.57 อายุต ่ากว่า 20 ปีและอายุ 41-50 
ปีมีความพึงพอใจสูงค่าเฉล่ีย 7.41 และ 6.32 ตามล าดบั และอายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 5.61 และ 5.53 ตามล าดบั จ าแนกตามการศึกษาพบว่ าการศึกษาต ่ ากว่ามัธยมศึกษาและ
มธัยมศึกษาและปริญญาตรีมีความพึงพอใจค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ีย 6.40, 6.16 และ 6.16 ตามล าดับ ส่วนระดับ
การศึกษา ปวช./ปวส.มีความพึงพอใจค่อนขา้งต ่ามีค่าเฉล่ีย 4.28 และการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความพึง
พอใจสูงมากมีค่าเฉล่ีย 8.21 
 จ าแนกตามอาชีพพบว่าผูมี้อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจสูงค่าเฉล่ีย 7.96 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัทมีความพึงพอใจค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย 6.51และ 6.11 ตามล าดับ อาชีพ
พนกังานรัฐวิสาหกิจและขา้ราชาการมีความพึงพอใขค่อนขา้งต ่ามีค่าเฉล่ีย 4.97 และ 4.54 ตามล าดบั สุดทา้ยอาชีพ
อิสระ/รับจา้งมีความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.97 
 จ าแนกตามรายได้ พบว่ารายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 5.58  
รายได ้10,000 – 20,000 บาทมีความพึงพอใจระดบัค่อนขา้งต ่าค่าเฉล่ีย 4.52  รายได ้30,001- 40,000 บาท มีความ
พึงพอใจระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 7.63  รายได ้20,001 – 30,000 บาท  50,001 บาทขึ้นไปและ40,001 – 50,000 บาทมี
ความพึงพอใจระดบัค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย 6.92 , 6.71 และ 6.63 ตามล าดบั 
จ าแนกตามลกัษณะอพาร์ทเมน้ต ์

พบวา่ลกัษณะอพาร์ทเมน้ตด์า้นบริเวณท่ีตั้งและระบบรักษาความปลอดภยัมีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้ง
สูงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 6.12 รองลงมาเป็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก รูปแบบห้องพกั และเฟอร์นิเจอร์มีความพึง
พอใจปานกลางมีค่าเฉล่ีย 6.09 , 5.76 และ 5.54 ตามล าดบั 
 สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์
ทเม้นต์ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี โปรโมชั่น) มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient (r)) ในเชิงบวกกบัลกัษณะอาพาร์ทเมนท์มีค่าเป็นบวกระหว่าง 
.862 ถึง .923 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟา (α) เท่ากบั .05 ซ่ึงแสดงว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัลกัษณะ อพาร์ทเมน้ตอ์ยูใ่นระดบัสูงมากถึงสูงท่ีสุด โดยแยกเป็นรายดา้นดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัลกัษณะอพาร์ทเมน้ตมี์ค่าเป็นบวกเท่ากบั ซ่ึงอยู่

ในระดบัสูงท่ีสุด 
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ดา้นราคา สถานท่ี และโปรโมชัน่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เชิงบวกกบัลกัษณะอพาร์ทเม้นตมี์ค่า

เป็นบวกเท่ากบั .862 .896 และ .865 ตามล าดบัซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก 

สรุปผลขอ้คน้พบตามสมมติฐาน 
 เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายได ้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอ
วิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์แตกต่างกนั 

  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลในอ าเภอวิหาร
แดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ตร์ะดบัสูงท่ีสุด 
  ปัจจยัดา้นราคา สถานท่ี และโปโมชัน่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของ
บุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ตร์ะดบัสูงมาก 
การอภิปรายผล 

1. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเช่าหอ้งพกัของบุคคล
ในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์
 ดา้นเพศ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ประกองมูล. 
(2556) ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 56.8 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
 ดา้นอายุ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 34.3  สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
สงกรานต ์คงเพชร. (2555) ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปีร้อยละ 34.8 ขดัแยง้กบังานวิจยัของ สุรัตน์ สดช่ืนจิตต์. (2554) การศึกษาความตอ้งการของผูพ้กั
อาศยัต่อส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั และพื้นท่ีส่วนกลาง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอพาร์ทเม้นต์
ระดบักลาง กรณีศึกษา มายเฮา้ทเ์ซอร์วิสอพาร์ทเมน้ต ์ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5  
 ดา้นการศึกษา ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 47.0   ขดัแยง้กบังานวิจยัของ วีร
ภทัร พุทธรักษา. (2561) พฤติกรรมของผูเ้ช่าท่ีมีผลต่อการใหค้วามส าคญัของกลยทุธ์ทางการตลาดของท่ีพกัอาศยัใน
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มีระดบัการศึกษาอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) ร้อยละ 69.5 
 ดา้นอาชีพ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั ร้อยละ 56.0   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐรวี อ ่า
ทอง. (2559) เหตุผลในการเช่าอยู่ต่อหอพกัหมู่ 7 ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 70.8   
 รายได ้ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 39.2 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธนพล ค าล ้ าเลิศ (2562) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพกัท่ีต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดั
สมุทรสาคร   มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 71.8 ขดัแยง้กบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ประกองมูล. (2556) 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี มีรายได ้5000-10000 บาท 
ร้อยละ 34.0  

2. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเช่าห้องพกั
ของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต์ พบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ระดบัความส าคญั
ค่อนข้างสูงต่อด้านสถานท่ี ให้ระดับความส าคัญคิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.35 ซ่ึงเป็นอันดับแรก  ด้านราคาให้ระดับ



 
 

13 
 

ความส าคญัค่อนขา้งสูงต่อคิดค่าเฉล่ีย 6.20 ต่อดา้น ผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญัปานกลางคิดค่าเฉล่ีย 5.96 และดา้น
โปรโมชัน่ใหค้วามส าคญัปานกลางต่อคิดค่าเฉล่ีย 5.35 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
  การใหค้วามส าคญัดา้นสถานท่ีเป็นอนัดบัแรกมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งและขดัแยง้ดงัน้ี  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ ลุ่มพนานุสรณ์. (2560) ความพึงพอใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ต์ จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีดา้นสถานท่ีให้บริการ 
(Place) เป็นอนัดบัแรกค่าเฉล่ีย 4.58   
  การให้ความส าคญัดา้นโปรโมชัน่เป็นอนัดบัสุดทา้ยมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งและขดัแยง้ดงัน้ี สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จิริฒิพา เรืองกล. (2558) ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ วีฟิตเนส โซไซต้ี กรุงเทพมหานคร ท่ีดา้นการจดัการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นอนัดบั
สุดทา้ย มีค่าเฉล่ีย 3.26  

3. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัของบุคคลใน
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์และจ าแนกตาม
ลกัษณะอพาร์ทเมน้ตจ์ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ดา้นเพศ พบว่าเพศชายมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ีย 6.34 มากกว่าเพศหญิงท่ีมี

ความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 5.60  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัวาล เวศยว์รุตม์. (2553) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีเพศชายมีการตดัสินใจ

การเลือกพกัอาศยัในหอพกัมากกวา่เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย 4.43 ต่อ 3.87  

 ดา้นอายุ ในกลุ่มของอายุผูท่ี้มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระดบัความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัสูงมากมีค่าเฉล่ีย 

8.57 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐรวี อ ่าทอง. (2559) เหตุผลในการเช่าอยูต่่อหอพกัหมู่ 7 ต าบลดอลหัวฬ่อ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัชลบุรี ผูท่ี้มีอาย ุ50 ปีขึ้นไปมีเหตุลในการเช่าอยูต่่อหอพกัมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนมีค่าเฉล่ีย 16.58  

 ดา้นการศึกษา พบวา่การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่มีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัสูง มีค่าเฉล่ีย 

8.21  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัรวี อ ่าทอง. (2559) เหตุผลในการเช่าอยู่ต่อหอพกัหมู่ 7 ต าบลดอลหวัฬ่อ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัชลบุรี ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีเหตุผลในการเช่าอยูต่่อหอพกัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.54  

 ดา้นอาชีพ พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจในการเช่าห้องพกัสูงมีค่าเฉล่ีย 7.96 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัวาล เวศยว์รุตม.์ (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีเจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบการมีการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัอ าเ ภอเมือง

จงัหวดันครปฐมมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.60  

 ด้านรายได้ ผู ้ท่ีรายได้ 30,001- 40,000 บาท มีความพึงพอใจในการเช่าห้องพักสูงมีค่าเฉล่ีย 7.63  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัวาล เวศยว์รุตม.์ (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีผูท่ี้มีรายได ้30,001- 40,000 บาท มีการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัในหอพกัอ าเภอเมือง
จงัหวดันครปฐมสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 4.40  



 
 

14 
 

 จ าแนกตามลักษณะอพาร์ทเม้นต์พบว่าลักษณะอพาร์ทเม้นต์ด้านบริเวณท่ีตั้ งและระบบรักษาความ
ปลอดภยัมีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งสูงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 6.12 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรมล พิพฒัน์สวสัด์ิ. 
(2557) การวิเคราะห์องค์ประกอบความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัอพาร์ทเมน้ต์ในด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ กรณีศึกษาอพาร์ทเมน้ตใ์นเขตบางขนุเทียน ท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความพึงพอใจดา้นท าเลท่ีตั้งเป็นอนัดบัแรก มี
ค่าแฉล่ีย 3.65  ส าหรับลกัษณะอพาร์เมน้ต์ท่ีผูใ้ช้บริการให้ความพึงพอใจน้อยสุดเป็นดา้นเฟอร์นิเจอร์ มีค่าเฉล่ีย 
5.54   

4. อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
กบัความพึงพอใจในการเช่าหอ้งพกัของบุคคลในอ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบุรี กรณีศึกษา AU อพาร์ทเมน้ต ์  
 ค่า Pearson Correlation ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวั ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกระหวา่งตวัแปรอิสระ (ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี โปรโมชัน่) และตวัแปรตามคือลกัษณะอาพาร์ทเมน้ตมี์ค่า
เป็นบวกระหว่าง .862 ถึง .923 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับแอลฟา (α) เท่ากบั .05 ซ่ึงแสดงว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีความส าพนัธ์เชิงบวกกบัลกัษณะ อพาร์ทเมน้ตอ์ยูใ่นระดบัสูงมากถึงสูงท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาวิจัยซ่ึงได้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการอพาร์ทเมน้ต์ สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้กบัธุรกิจของตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อปรับปรุง
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่าหอ้งพกัไดด้งัน้ี 

1. ในส่วนของลกัษณะอพาร์ทเม้นต์พบว่าด้านเฟอร์นิเจอร์ ส่ิงอ านวยความสะดวกและรูปแบบของ
ห้องพกัมีระดับความพึงพอใจปานกลางซ่ึงเป็นระดับความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุดในทุก ๆ ดา้นของลกัษณะอพาร์
ทเมน้ต ์ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงดา้นดงักล่าวเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ดา้นเฟอร์นิเจอร์จดัให้มี
เฟอร์นิเจอร์ให้ครบตรงตามความตอ้งการ ให้มีคุณภาพตามความเหมาะสมกบัราคา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกจดั
พื้นท่ีส่วนกลางส าหรับการพกัผ่อนให้เพียงพอ มีเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ ให้เพียงพอ และปรับปรุงห้องพกัให้
สวยงาม ทาสีหอ้งและตวัอาคารใหดู้ใหม่อยูเ่สมอ  

2. ในส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และโปรโมชัน่มีระดับความพึงพอใจปานกลางซ่ึงเป็น
ระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในทุก ๆ ดา้นในดา้นผลิตภณัฑ์ปรับปรุงภายในห้องให้สวยงาม จดัห้องให้ดูมีพื้นท่ี
กวา้งขวาง ดา้นโปรโมชัน่ จดัใหมี้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติม เช่นโฆษณาผา่นช่องทางออนไลน์ใหม้ากขึ้น  
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