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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลองโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จาแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ 2.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์
ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 3.เพื่อศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
จังหวัดระยอง ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) รวมทั้งสิ้น 420 คน
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ผลการวิจัยพบว่า พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของ
ผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการ การสร้างความ
เชื่อมั่น การสร้างความพึงพอใจ 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสิน
ธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และรายได้ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ (2.1) ลักษณะกลุ่มประชากรกลุ่มผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่มีอายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภค
ในเขตนิค มอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองต่างกัน (2.2) ลักษณะกลุ่มประชากรกลุ่มผู้เช่า
อพาร์ทเม้นท์ที่มีเพศต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองไม่ต่างกัน 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง สามารถสรุป การวิจัย ได้ดังนี้ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากรบริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านกระบวนการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
จังหวัดระยอง
คาสาคัญ : อพาร์ทเม้นท์; การตัดสินใจเลือกเช่า; อีสเทิร์นซีบอร์ด
Abstract
The objective of this case study were 1.To study the decision making to rent Chareonsin
Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong Province,
classified by demographic factors. 2.To study the Marketing Mix (7Ps) factors that affect the
decision making to rent Charoensin Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard
Industrial Estate, Rayong Province. 3. To study the decision making to rent Charoensin
Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong
Province.The sample group used in this research was the population in the Eastern
Seaboard Industrial Estate, Rayong Provice who consumed 420 Charoensin Thani
apartment which is derived from nonprobability sampling with sampling random using
questionnaires as a tool for data collection.
The result of the research as 1. The analysis results of the decision making to rent
Charoensin Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard Industrial Estate,
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Rayong Province, in general, the opinions are at a high level. When considering in each
aspect in order, which is to make the needs confidences satisfaction. 2. Comparison results
of the decision making to rent Charoensin Thani apartment of consumers in the Eastern
Seaboard Industrial Estate, Rayong Province, classified by gender, age , education,
occupation and income can be summarized as follows : (2.1) Characteristics of an
apartment tenant with different age, education , occupation, income makes the decision
making to rent the Charoensin Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard
Industrial Estate, Rayong Provnce is different. (2.2) Characteristics of an apartment tenant
with different gender makes the decision making to rent the Charoensin Thani apartment
of consumers in the Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong Provnce is not different.
3. The analysis of the Marketing Mix (7Ps) that influences the decision making to rent
Charoensin Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard Industrial Estate,
Rayong Province, can conclude the research as follows : the Marketing Mix (7Ps) of
product, place, people, physical evidence and process affect the decision making to rent
Charoensin Thani apartment of consumers in the Eastern Seaboard Industrial Estate,
Rayong Province.
Keywords : Apartment; Decision making to rent; Eastern Seaboard
บทนา
ในอดี ตประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาคเกษตรกรรมมาเป็ นระยะเวลายาวนาน โดย
ประชากรส่วนใหญ่ดารงชีพด้วยการเป็นเกษตรกรมีภูมิลาเนาอยู่ในชนบท ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาสู่ยุคอุตสาหกรรม มีการติดต่อสื่อสารค้าขายกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายได้
ต่อหัวของประชากรสูงขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม การเติบโตทางด้านเทคโนโลยี และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการเติบโตทางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า ประชากรส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนจาก การทางานในภาคเกษตรกรรม มาทางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มักจะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ เนื่องจากสะดวกในการขนส่งสินค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอด เนื่องจาก
ต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต และได้มีแผนพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อจะยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” และเพื่อสาน
ต่อความส าเร็จจากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ภาคตะวั นออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่ งเป็ นเขตพื้น ที่
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
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เมื่อภาคอุตสาหกรรมการเติบโตและขยายฐานการผลิต ตลาดแรงงานในประเทศก็เติบโตตามอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรต่างถิ่น เข้ามาในพื้นที่ที่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ในเขต
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด
จังหวัดระยอง ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ธุรกิจด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ด้านการจัดหาที่พักอาศัยก็อีกเป็นธุรกิจที่เติบโตควบคู่กัน
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจั ย จึงมี ความสนใจศึกษาเรื่องการตัดสิน ใจเลื อกเช่ าอพาร์ทเม้ นท์ ในเครือ
เจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ผู้ประกอบการในการวางแผนงานด้านการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จาแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือ
เจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้น ท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิค ม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ที่มี เพศ อายุการศึกษา อาชีพ
รายได้ ที่แตกต่างกันทาให้มีการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเครือเจริญสินธานี ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากรบริการ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
ที่แตกต่างกัน
ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยใช้หลักสูตรการคานวณที่ไม่
สามารถนับจานวนได้ (Infinite Population) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 กาหนดค่าความ
เชื่อมั่นที่ 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเชื่อถือได้ คือ จานวน 420 ราย
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเรื่ อ ง ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า
อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง แบ่ง
ออกเป็น 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ 2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
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รายได้ 2.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ด้านบุคลากรบริการ (People) ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก (Physical Evidence) ด้านกระบวนการ
(Process) และ 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตอบสนองความต้องการ การสร้างความพึงพอใจ และ การสร้าง
ความเชื่อมั่น
3. ขอบเขตด้านเวลา คือระยะเวลาในการทาวิจัยครั้งนี้โดยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน จะทาให้การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ใน
เครือเจริญสินธานีของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ต่างกันหรือไม่
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด (7Ps) ทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ท
เม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
3. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ธั ญ ญ์ ช ย า อ่ อ น ค ง ( 2553) ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ ว่ า บุ ค ค ล
แต่ละคนนั้ นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่ างกันออกไป ทั้งลั กษณะที่มองเห็นได้จ ากภายนอกที่บุ คคลคนอื่น
สามารถมองเห็นได้ และลักษณะภายในจิตใจที่ เช่น เพศ อายุการศึกษาอาชีพ รายได้สังคมและศาสนา เป็น
ต้น
มัทนี คาสาราญ (2557) ได้ให้ความหมายว่าการจาแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา
ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความต้องการที่แสดงออกต่อ
พฤติกรรมทั้งสิ้น
แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ธงชัย สันติวงษ์ (2538: 34-38, อ้างถึงใน ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล ,2556) กล่าวว่า ส่วนผสมทาง
การตลาด หมายถึง การผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกาหนดราคา การส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจั ดจาหน่าย ได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการเข้าถึงกลุ่ ม
ผู้บริโภคที่ต้องการส่วนผสมทางการตลาดแต่ละด้าน
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ลัทธิกาล ศรีวะรมย์ และ สมชาย หิรัญ (2547: 152-157, อ้างถึงใน สงกรานต์
คงเพชร,2553) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครื่องมือ
ต่อไปนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การจัดจาหน่าย (Place) 4.การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) 5.บุคคล (People) 6.การสร้างหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 7.กระบวนการ
ให้บริการ (Process)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง มีเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก (เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ
เครื่องแป้ง), มีห้องน้าภายในห้องพัก, มีพัดลมภายในห้องพัก, มีโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ, มีสัญญาณเคเบิ้ล
TV, มีระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้อง และมีห้องรับแขกส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ต้องมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า หรือสินค้าหรือบริการที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
อื่น ๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อไปเพื่อ
ใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือดาเนินงานของกิจการ
2. ด้านราคา (Price)
สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคา หมายถึง การมัดจาค่าห้องพักล่วงหน้า , ค่าบริการส่วนกลาง
เหมาะสมกับอาพาร์ทเม้นท์, ค่าสาธารณูปโภคเหมาะสมกับอพาร์ทเม้นท์ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม
กับอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) กล่าวว่า ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับตาแหน่งทางการแข่งขันของ
สินค้าและสร้างกาไรในอัตราที่เหมาะสมสู่กิจการหรือจานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการหรือ
ผลรวมของมูลค่าที่ผู้ซื้อทาการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า
หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) : ทาเลที่ตั้ง
Wingo (1969, อ้างถึงใน สงกรานต์ คงเพชร, 2553: 45) ได้ให้ความสาคัญกับการเดินทางมากที่สุด
เนื่องจากได้ศึกษาว่ามีครอบครัวที่ย้ายที่อยู่อาศัยตามแหล่งงานเป็นจานวนมากเพราะต้องการความสะดวก
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จนกระทั่งพบแหล่งทาเลที่ตั้งใหม่ซึ่งสอดคล้องกับ Goodal ที่มีความเห็นว่า
การเลือกสถานที่ตั้งที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องมีความสะดวกในการเดินทาง เข้าถึงแหล่งบริการต่างๆ โดยเฉพาะ
ใกล้แหล่งงานและสถานศึกษา โดยควรจะมีที่ตั้งติดถนนสายสาคัญหรือสถานีรถไฟ นอกจากนี้รายได้และ
สภาพของครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อการเลือกทาเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยด้วย
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Alonso (1975: 435, อ้างถึงใน สงกรานต์ คงเพชร, 2553: 45) กล่าวถึงการเลือกบริเวณที่พักอาศัย
ว่าควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งของที่พักอาศัยซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระยะห่าง
จากที่ทางาน
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านการตลาด หมายถึง ระบบแบ่งชาระค่ามัดจาเป็นงวด, ระบบการผ่อน
ผันค่าเช่าที่ล่าช้า, มีการแนะนาอพาร์ทเม้นท์โดยโบรชัวร์ ใบปลิวและป้ายโฆษณา และมีการแนะนาอพาร์ท
เม้นท์โดยสื่อวิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณั ฐ อิรนพไพบู ล ย์ (2554) กล่ า วว่ า การส่ ง เสริม การตลาด (Promotion) ที่ เน้ น ทั้ ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกว่า 4P ซึ่งนาไปสู่การได้ครอบครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของกิจการนั่นเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้าน
ของการสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับ ใจให้กับลูกค้า ก็จะนาไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่
แนบแน่ น ต่อผู้ บ ริโ ภคแบบสนิ ท แนบแน่ น โดยผลลั พ ธ์ ที่ คาดหวั ง จากกิจ การในการด าเนิ นกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่
แข่งขัน
5. ด้านบุคลากรบริการ (People)
สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านบุคลากร หมายถึง พนักงานให้การบริการอย่างรวดเร็ว พนักงานมีการ
ให้คาแนะที่ดีขณะให้บริการ, การรับชาระเงินของพนักงานมีความถูกต้อง พนักงานสามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆแก่ท่าน และพนักงานกระตือรือร้นในการต้อนรับลูกค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ท
เม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ลัดดาวั ลย์ ประกอบมู ล (2556) กล่ าวว่ า ปั จจั ยที่ มีผลมากสุ ดคือเจ้า หน้ าที่ที่ ให้บริการได้อย่า ง
รวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการบริการรับฝากข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ถูกต้องรวดเร็ว เต็มใจให้บริการ
พร้อมช่วยเหลือในด้านต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์เป็นที่น่าไว้ใจ มี
ขั้นตอนในการติดต่อและดาเนินการเรื่องต่างๆ กับหอพักได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
6. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (Physical Evidence)
สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านสิ่งนาเสนอทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีต, ความ
สะอาดภายในอพาร์ทเม้นท์ , มีร้านค้าภายในอาพาร์ทเม้นท์ , มีร้านซัก อบ รีด ภายในอพาร์ทเม้นท และ
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สถานที่จอดยานพาหนะกว้างขวาง และเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Mridha (2015, อ้างถึงใน ปวิณ ภิรมย์ทอง, 2558: 15) กล่าวว่า การรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อม
โดยรอบเป็นปั จจัย ด้านสิ่งแวดล้ อมและบริบท ของสิ่ง แวดล้อมในส่ วนของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่ ง
หมายถึง การรับรู้หรือความคิดของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยรอบ
ภายในพื้นที่พักอาศัย เช่น บริเวณโดยรอบของอพาร์ทเม้นท์ที่มีแสงสว่าง มีระบบระบายอากาศเพียงพอ มี
การจัดวางหน้าต่าง เพื่อแสงสว่างที่เพียงพอ รวมทั้งทัศนคติที่ดีของเพื่อนบ้านที่เช่าห้องอพาร์ทเม้นท์เดียวกัน
ซึ่งหากบุคคลมีการรับรู้ถึงสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ดีก็อาจจะพัฒนาไปสู่การมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่อาศัยอยู่นั้น
7. ด้านกระบวนการบริการ (Process)
สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ หมายถึง มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ
มีมาตรฐาน, มีการประเมินผลและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการให้บริการ, มีกฎระเบียบของอพาร์ท
เม้นท์ชัดเจน, และมีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปิติ โชติสุกานต์ (2555, อ้างใน ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล, 2558) กล่าวว่า กระบวนการบริการใน
ด้านต่างๆที่รวดเร็ว เป็นความต้องการของผู้เช่าอันดับแรกๆ เมื่อผู้เช่าเกิดปัญหาจะต้องการความช่วยเหลือ
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้บริการข้อมูลได้อย่างแม่นยา และส่วนที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือการออก
ใบเรียกเก็บเงินที่มีความถูกต้องในการใช้บริการต่างๆ
ซึง่ จะสะดวกกับผู้เช่าไม่ต้องใช้เวลามาเพื่อแก้ไข
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ลัทธิกาล ศรีวะรมย์ และ สมชาย หิรัญ (2547: 152-157, อ้างถึงใน สงกรานต์
คงเพชร, 2553: 7-9) ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร , บัณฑิต
มหาวิทยาลับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นลาดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากการสารวจรายงานของผู้บริโภคจานวนมากในการบวนการซื้อ
พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการซื้อเริ่มต้นก่อนการซื้อ
จริงๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ แสดงโมเดล 5 ชั้นตอน ของกระบวนการซื้อ ดังนี้ 1.การรับรู้ถึงความ
ต้องการหรือรับรู้ปัญหา 2.การหาข้อมูล (Information search) 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of
alternatives) 4.การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase
behavior)
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการ
ERG (Clayton, 1976, อ้างถึงใน มารุตพงษ์ ยะวงษา, 2560) กล่าวว่า การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นผลมาจากความต้องการในสิ่งต่างๆ ได้แก่ 1.ความต้องการปัจจัยเพื่อการดารงชีวิต เป็นความ
ต้องการทางวัตถุที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ 2.ความต้องการความสัมพันธ์ เป็นความต้องการทาง
สังคม การมีชื่อเสียง และการได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากสังคม
Maslow (1954, อ้างถึงใน นิรมล พิพัฒน์ สวัสดิ์, 2557) กล่าวว่า มาสโลว์ เป็นผู้ที่คิดค้นเรื่องลาดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ และเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการซึ่งความต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาและไม่
สิ้นสุด ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไปแนวคิดดังกล่าวเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้
5 ขั้น ดังนี้ 1.ความต้องการของร่างกาย (Physiological needs) 2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety
needs) 3.ความต้องการด้านสังคม (Social needs) 4.ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) 5.ความ
ต้องการประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ
พรพิมล คงฉิม (2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่เกิด
จากผลการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือจากการทางานของผลิตภัณฑ์
การคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าย่อมจะมีความพึงพอใจถ้าคุณค่าหรือประโยชน์ที่เขาได้รับจากสินค้าและบริการ
นั้นเท่ากันหรือสูงกว่าระดับความต้องการของเขา แต่ถ้าผลจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นต่ากว่าความ
คาดหวังของเขาแล้ว เขาก็ย่อมจะรู้สึกไม่พึงพอใจ
Kotler (2000, อ้างถึงใน มารุตพงษ์ ยะวงหา, 2560) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการ โดยหากการรับรูต้ ่อสิ่งที่ต้องการ
ตรงตามความคาดหวังจะเกิดเป็นความพึงพอใจ และยังหมายถึงความรู้สึกที่เกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้
ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์กับความต้องการ หากผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เกินความคาดหวัง จะเกิดความพึงพอใจ
แต่หากผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ตากว่
่ าการคาดหวัง จะเกิดความไม่พึงพอใจ ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงหมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ เกิดจากพื้นฐานการรับรู้
ค่านิยม
และ
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ต่อสิง่ ต่างๆ โดยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได้รับการสนองความต้องการสิ่งนัน้ แล้ว
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น
Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985, อ้างถึงใน มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์, 2556) กล่าวว่า
ความสามารถให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกว่ามีความสามารถ
ในการบริการที่ดี ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับ บริการบรรลุวั ตถุประสงค์ด้ วยความสุภาพ
นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าว สื่อสารอย่างชัดเจน และตอกย้าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการ
บริการดีที่สุด
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Moorman, Deshpande & Zaltman. (1992, อ้างถึงใน มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์, 2556) กล่าวว่า
ความเชื่อมั่น คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นซึ่งมี
กรอบแนวคิด คือการรับรู้ว่าผู้บริโภคต้องมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในหว่างการ
ใช้บริการอยู่นั้น ความเชื่อมั่นจะประกฎเมื่อผู้บริโภคพิจารณาให้ผู้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ
ความน่าเชื่อถือ และ มีความซื่อสัตย์ และยังกล่าวไว้ว่า พันธะสัญญา (Commitment) ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อ
ใช้ในการรักษาคุณค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสิน
ธานี ของผู้ บ ริโภคในเขตนิ คมอุต สาหกรรมอีส เทิ ร์นซี บ อร์ด จั ง หวัด ระยอง สามารถสรุป ผลการวิ จั ย ได้
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับ ได้แก่ การตอบสนองความต้องการ การสร้างความเชื่อมั่น การสร้างความ
พึงพอใจ
2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขต
นิค มอุต สาหกรรมอีส เทิ ร์น ซี บ อร์ด จั ง หวั ด ระยอง จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้
สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 2.1 ลักษณะกลุ่มประชากรในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคต่างกัน 2.2 ลักษณะกลุ่มประชากรในเครือเจริญสินธานี
ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ที่มีเพศต่างกัน ทาให้การตัดสินใจเลือก
เช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคไม่ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือ
เจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง สามารถสรุป การวิจัย
ได้ดั งนี้ ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านผลิต ภัณฑ์ ด้ านช่ องทางการจัด จาหน่า ย ด้ านบุคลากรบริการ
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่ า อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสิน
ธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
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อภิปรายผล
ผลการวิ จัย การตัด สินใจเลือกเช่ า อพาร์ทเม้น ท์ในเครือเจริญ สิน ธานี ของผู้ บริโภคในเขตนิค ม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 1. ผลการศึ ก ษาการ
ตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 1.1 ด้านการตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มผู้เช่า
อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองอยู่ในระดับมาก
โดยส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการต่อสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Mullins
& Walker (2010) กล่าวว่า ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ ลูกค้ามุ่งหวังได้รับการตอบสนอง
ความต้องการอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็น การมองจากมุมมองของผู้บริโภค ดั งนั้น การเปลี่ ยนแปลงสาหรับ
ผู้บริโภคส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 1.2 การสร้างความพึงพอใจ ของ
ประชากรผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองอยู่
ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่พึงพอใจห้องพักและสิ่งอานวยความสะดวกในโครงการรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลจากการ
เปรีย บเทีย บการรับรู้กับความคาดหวัง ในสิ่ง ที่ต้องการ โดยหากการรับ รู้ต่อสิ่ งที่ต้ องการ ตรงตามความ
คาดหวังจะเกิดเป็นความพึงพอใจ 1.3 การสร้างความเชื่อมั่น ของประชากรกลุ่มผู้เช่า อพาร์ทเม้นท์ในเครือ
เจริญสินธานี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ เชื่อมั่น
ว่าจะได้รับการบริการที่ดี สุภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, Berry &
Zeithaml (1985) กล่าวว่า การสร้างความเชื่อมั่น แก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกว่ามี
ความสามารถในการบริการที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาท
งาม สื่อสารชัดเจน และตอกย้าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับการบริการดีที่สุด 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจ
เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามลั กษณะประชากรศาสตร์ สามารถสรุ ป ได้ ดั ง นี้ 2.1 ลั ก ษณะประชากรกลุ่ ม ผู้ เช่ า
อพาร์ทเม้นท์ ที่มีเพศต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพศที่ต่างกันไม่มีผล
ต่อการเช่าอพาร์ทเม้นท์เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงเช่าเพื่อพักอาศัยเหมือนกัน สอดคล้องกับวศิน
สันหกรณ์ (2557) กล่าวว่า แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์นั้น สามารถจาแนกประชากรออกเป็นกลุ่มได้
จากลักษณะและพฤติกรรม เช่น กลุ่มคนที่มี ลักษณะเดียวกันจะตอบสนองถึง ข่าวสาร ความต้องการ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 2.2 ลักษณะประชากรกลุ่มผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่มีอายุต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกเช่า
อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
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ต่างกัน สอดคล้องกับ วศินสันหกรณ์ (2557) กล่าวว่า อายุ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญซึ่งสามารถเป็น
ตัวกาหนดการตัดสินใจและวุฒิภาวะในการใช้ชีวิต รวมไปถึงพฤติกรรมและความคิด 2.3 ลักษณะประชากร
กลุ่มผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่มีการศึกษาต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี
ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองต่างกัน สอดคล้องกับ นเรศ วณิชกุล ,
สุธาศิณี สุศิวะ และ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2555 ) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่แตกต่า งกัน 2.4 ลักษณะ
ประชากรกลุ่มผู้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่มีอาชีพต่ างกันทาให้การตัดสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสิน
ธานี ของผู้บ ริโ ภคในเขตนิ คมอุต สาหกรรมอีสเทิ ร์นซี บ อร์ด จั งหวั ด ระยองต่ า งกัน สอดคล้ องกับ นเรศ
วณิชกุล , สุธาศิณี สุศิวะ และ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2555 ) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะ
มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แตกต่างกัน

2.5 ลักษณะประชากรกลุ่มผู้เช่ า

อพาร์ทเม้นท์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันทาให้การตัดสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ ในเครือเจริญสินธานี ของ
ผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองต่างกัน สอดคล้องกับ พจนารถ อิ่มสอน
(2558) กล่าวว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเม้นท์ในด้านความตั้งใจที่อยู่และหากมี
ความจาเป็นต้องย้ายออกไปจะกลับมาพักที่เดิมอีกแตกต่างกัน
3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี
ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภั ณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ในเครือ
เจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ เช่น มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับ สรัญญา สุขเพิ่ม (2556) ได้ทาการศึกษา ความต้องการของ
นิสิตต่อการบริการ ด้านหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่านิสิตมีความต้องการด้านรักษา
ความปลอดภัยมากที่สุด โดยมีความต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
3.2 ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า
อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ซึ่ง
ผู้วิจัย มีความเห็นว่า ประชากรกลุ่ ม ตัวอย่างให้ความส าคัญ กับ ด้านช่ องทางการจัด จาหน่าย ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ เช่น ทาที่ตั้งใกล้สถานที่ทางาน การเดินทางสะดวก สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา (2554) ได้ทาการศึกษา ปัจจัยการติดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเขตพุทธมณฑลสาย
4 จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยที่ทาให้ผู้เช่าตัดสินใจเช่าอันดับแรก ได้แก่ ด้านทาเลที่ตั้ง โครงการสะดวก
ใกล้ที่ทางาน/สถานศึกษา การเดินทางและคมนาคมสะดวก
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3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรบริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ใน
เครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
พนักงานต้องมีความกระตือรือร้น มีใจพร้อมให้บริการ แก้ปัญหารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สงกรานต์ คงเพชร (2553) กล่าวว่า พนักงานให้การบริการอย่างรวดเร็ว มีการให้คาแนะที่ดี
ขณะให้บริการ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ กระตือรือร้นในการต้อนรับลูกค้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.4 ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นสภาพแวดล้ อ มภายนอก มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กเช่ า
อพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด จังหวัดระยอง
ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มภายนอก เช่ น
สภาพแวดล้อมที่ดี สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน สอดคล้องกับ สงกรานต์ คงเพชร (2553) ได้ศึกษาปัจจัย
การตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจัยด้านสิ่งนาเสนอทาง
กายภาพ เช่น ความสะอาด มีร้านค้า มีร้านซัก อบ รีด และสถานที่จอดยานพาหนะพียงพอ ต่อผู้มาใช้
บริการเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ใน
เครือเจริญสินธานี ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ด้านกระบวนการ เช่น มีขั้นตอนการบริการอย่ างเป็นระบบให้
ข่าวสาร รวดเร็ว ครบถ้วน สอดคล้องกับ ปิติ โชติสุกานต์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของชาวต่างชาติที่เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวว่า กระบวนการบริการในด้า นต่างๆที่รวดเร็ว เป็นความต้องการของ
ผู้ เช่ า อัน ดั บ แรกๆ เมื่ อผู้ เช่ า เกิด ปั ญ หาจะต้ องการความ ช่ ว ยเหลื อรวมทั้ ง การแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า
ให้บริการข้อมูลได้อย่างแม่นยา
ข้อเสนอแนะ
จากผลวิ จัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ และเป็น แนวทางสาหรับ
ผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ ดังนี้
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
ที่ มี อ ายุ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า อพาร์ ท เม้ น ท์ ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เพราะเนื่องจากลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคที่
เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ แตกต่างกันไป ตามปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาไปแล้วนัน้ มีผลทาให้การตัดสินใจเช่า
ต่างกัน
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ในเครือเจริญสินธานี
ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ ป ระกอบการควรให้ค วามส าคั ญ ในการมี พ นั ก งานบริก ารและรั กษาความ
ปลอดภัย 24 ชั่วโมง
2. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในด้านที่ตั้งโครงการ สะดวกใน
การเดินทาง และที่ตั้งโครงการ ใกล้สถานที่ทางาน
3. ด้านบุคลากรบริการ ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในด้านการมี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
4. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในด้านการมีสภาพแวดล้อมที่ดี
5. ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในด้านมีขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ด จังหวัด ระยอง
เท่านั้น เพื่อให้การวิจัยในครั้งต่อไปมีความหลากหลายมากขึ้นควรจะขยายเขตพื้นที่ที่จะศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
ในเขตภูมิภาคอื่นๆ ที่มีประชากรที่ เหมาะสม เพื่อทาการศึกษาการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของกลุ่ม
ประชากรชุดใหม่ เพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ในการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเกิดความครอบคลุมมากขึ้น
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย แม่นยาและชัดเจนมากขึ้น ควนนาสถิติอื่นๆ ใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น
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