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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาทีพ่ักอาศยัของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบคุคล ปจจัยดานสังคม ปจจัยทางการตลาด 

ปจจัยดานตนทุนในการเปลี่ยนที่พักอาศัยและปจจัยดานความพึงพอใจทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชา

ที่พักอาศัย 2) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจยัดานสังคม ปจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจทีพ่ัก

อาศัยในปจจบุนั กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิยั คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตําบลบางน้ําจืด จังหวัด

สมุทรสาครจํานวน 406 คน โดยใชแบบสอบถามและการสมัภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ one – way ANOVA การวิเคราะหถดถอย 

พบวาปจจัยที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยไดแก อาย ุ การศึกษา รายได สถานภาพ 

ภูมิลําเนาเดิม ลักษณะการทํางาน ผูรวมพักอาศัย คาเชารายเดือนตอหอง สาม/ีภรรยา เพื่อน ลักษณะภายในที่

พักอาศัย ราคาคาเชา สถานที่ตั้ง บุคลากร ตนทุนในการเปลี่ยนที่พักอาศัยและความพงึพอใจ และผลการศึกษา

ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอความพึงพอใจที่มีตอที่พกัอาศัยในปจจบุันของพนักงาน พบวาปจจยัที่มีอิทธพิลตอความพึง

พอใจไดแก รายได สถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ประเภทของยานพาหนะ ลักษณะการทํางาน ผูรวมพักอาศัย คาเชา

รายเดือนตอหอง บิดามารดา สามี/ภรรยา เพื่อน ลักษณะภายในที่พักอาศัย ราคาคาเชา สถานที่ตั้ง การสงเสริม

การตลาด บุคลากร  ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการการใหบริการ 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the personal factors, social factor, service 

marketing mix factors, switching cost factor and satisfaction factor influencing the decision to lease 

accommodation and 2) to study the personal factors, social factor and service marketing mix factors 

influencing the satisfaction. The sample was 406 people. The instrument used in this research was a 

questionnaire and interview. Statistical tools: percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 

ANOVA and simple regression. Variables affecting the decision to lease accommodation for rent are 

age, occupation, income, status, birthplace, work, roommate, room rent per month, husband/wife, 
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friend, internal structures of the rent room, monthly for rent, place, people, switching cost and 

satisfaction. The factors which affect the satisfaction factor are income, status, birthplace, vehicles, 

work, roommate, room rent per month, parent, husband/wife, friends, internal structures of the rent 

room, monthly for rent, place, promotion, people, physical evidence, and process. 

E-mail : piraya_chuam@hotmail.com 

 

คํานํา 
 จากการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมไดสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานจากจังหวัดตางๆเขาสู

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเองเปนเรื่องที่ทําไดยาก ทําใหแรงงาน

เหลานี้ เลือกเชาพักอาศัยในบานเชา หองเชา เพื่ออยูอาศยัระหวางการทํางาน  ดังนั้น ธุรกิจประเภทที่อยูอาศัย 

หอพัก บานเชา อพารทเมนท จึงมีแนวโนมขยายตัวสูงอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ทริส

เรทติ้ง, 2553) จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งในเขตปริมณฑลที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเจริญเติบโต

และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงมีผูสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เปนจํานวนมาก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) และอําเภอเมืองเปนอําเภอที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมาก

ที่สุดของจังหวัด โดยตําบลที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือ ตําบลบางน้ําจดื โดยกวา 80% ของ

พนักงานโรงงานจะเชาที่พักสําหรับอยูอาศัยดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดธุรกิจหอพัก อพารทเมนต ตลอดจนบานเชา 

เพื่อรองรับตอความตองการทีอ่ยูอาศัยระหวางการทํางานของพนักงาน (องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําจืด, 

2554) และเมื่อความตองการที่พักอาศัยมีมากขึ้นผูประกอบการธุรกิจที่พักอาศัยจงึมองเห็นถึงโอกาสที่จะ

สามารถทําธุรกจิไดจึงสงผลใหภาวะการแขงขนัของธุรกิจที่อยูอาศัยมีความรุนแรงมากขึ้น (ศูนยวิจยักสิกรไทย, 

2553) 

 ดังนั้นผูจัดทําจึงมีความมุงหวังที่จะศึกษาถึงปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตตําบลบางน้ําจืด จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหทราบถึงความตองการที่

แทจริงของตลาดเพี่อใหผูประกอบธุรกจิ และผูที่สนใจจะเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาว ใชเปนขอมูลในการดําเนิน

ธุรกิจเพี่อทําใหธุรกิจสามารถดาํรงอยูไดในระยะยาว และประสบผลสําเร็จอยางแทจริงในภาวะการแขงขันที่

รุนแรง  

 
อุปกรณและวิธีการ 

1.  การรวบรวมขอมูล 
    1.1  รูปแบบในการศึกษาวิจัย ใชแบบสอบถามจาํนวน 406 ชุดและการสัมภาษณ 

    1.2 ขอบเขตการวิจัยประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาไดแกพนักงานโรงงานซึ่งเปนผู

เชาอาศัยอยูในหอพัก บานเชา อพารทเมนท ในเขตตําบลบางน้ําจืด กาํหนดขนาดกลุมตัว อยางโดยการสุม

ตัวอยางจากวิธขีอง Taro Yamane โดยใชระดับความผิดพลาดที่ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง 391 คน ใชวธิีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) จะไดวาตองเก็บขอมูลทั้งส้ิน14 โรงงาน โรงงานละ 29 ตัวอยาง ได

จํานวนตัวอยางที่ตองเก็บทั้งสิ้น 406 คน 
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2.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 2.1  การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษา

โครงการวิจัยและหาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อลัฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) 

    2.2  การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวจิัย

ทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS/PC) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เปรียบเทียบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย 

สถติิ t-Test ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – 

Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม และใชการ

วิเคราะห Simple Regression  เพื่ออธบิายความสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระ 1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  
 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 406 ตัวอยาง พบสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 210 คน (รอยละ 51.7) มี

ระดับอายุเฉลี่ย 29.18 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน จํานวน 174 คน (รอยละ 42.9) ระดับ

รายไดตอเดือนเฉลี่ย 7,001-9,000 (รอยละ 37.2) สวนใหญมีสถานภาพสมรสจํานวน 205 คน (รอยละ 50.5) มี

ภูมิลําเนาอยูในภาคอีสานมีจาํนวน 229 คน (รอยละ 56.4) สวนใหญใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ 222 คน 

(รอยละ 54.7) เปนพนักงานทํางานประจําเฉพาะชวงเวลากลางวันจํานวน 201 คน (รอยละ 49.5) พนักงานสวน

ใหญพักอาศัยในหอพักจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 57.4 และพักอาศยัอยูกับสามี/ภรรยามีจํานวน 188 คน 

(รอยละ 46.3) คาเชาที่พักอาศัยในปจจบุนัของพนักงานสวนใหญมีราคาคาเชาตอเดือนตอหอง 1,001-2,000 

บาท (รอยละ 69.7) 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
1.  อายุมีอทิธิพลตอการตดัสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 0.039) แตอายุไมมีอทิธิพลตอ
ความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาจาก อิงคควิตี้ (2554) กลาววาเนื่องจากผูเชาในแตละระดบัอายจุะ

มีความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกันซึ่งบางครั้งที่พักอาศัยไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเชา

ไดในทุกระดับอายุจึงสงผลตอการตัดสินใจเชาตอโดยผูเชาจะเลือกตัดสินใจเชาที่พักที่สามารถตอบสนองความ

ตองการไดมากที่สุดแตอายุจะไมใชตัวกําหนดความพึงพอใจของผูเชาเนื่องจากมปีจจยัอืน่ๆที่สงผลกระทบตอ

ความพึงพอใจ 
2.  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการตดัสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 0.006) 
แตระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน เนื่องจากหากพนักงานมีการศึกษาที่สูงขึ้น 

หนาที่ตําแหนงงานอาจสูงขึ้นสงผลใหเกิดความตองการที่พกัอาศัยที่สามารถแสดงสถานะทางสังคม หรือที่พัก

อาศัยที่สามารถตอบสนองความตองการไดมากกวาที่พักเดิม สงผลใหยกเลิกสัญญาเชาตอไดซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาจาก อิงคควิตี้ (2554) กลาววา การศึกษาคืออีกหนึ่งปจจยัสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑของผูบริโภคเปนอยางมาก  แตจะไมเกี่ยวของกับความพึงพอใจเนื่องจากบางครั้งแมผูเชาจะมีความ

พึงพอใจที่พักเดิมแตเมื่อความตองการดานอื่นๆมีมากขึ้นผูเชาจะแสวงหาที่พักที่สามารถตอบสนองความตองการ

ไดดีกวา 
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3. ระดับรายไดที่แตกตางกนัมีการตดัสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 0.007) และ
ระดับรายไดทีแ่ตกตางกันมคีวามพึงพอใจตอที่พักอาศยัในปจจุบนัแตกตางกัน (P-value = 0.036) หาก

รายไดของพนักงานมีระดับต่ําและที่พักเพิ่มราคาสูงขึ้นจนเกินกวาระดับรายไดของผูเชาจะสงผลใหพนักงาน

ยกเลิกสัญญาเชาหรือหากพนกังานมีระดับรายไดสูงขึ้นตองการสินคาและบริการมากขึ้นแตผูประกอบการไม

สามารถจัดหาใหไดก็สงผลตอการตัดสินใจไดเชนกันซึ่งสงผลตอความพึงพอใจโดยผูที่มีรายไดนอยจะลดความ

คาดหวังที่จะไดรับจากที่พักอาศัยใหนอยลงกวาผูที่มีรายไดสูงซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาจาก อิงคควิตี้ (2554) 

กลาววา แมวาคุณสมบัติผลิตภัณฑจะดีกวาคูแขงขันทุกเจาในตลาดแตมันก็อาจจะขายไมไดหากผูประกอบการ

ตั้งราคาที่สูงจนเกินไปและไมเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภค 
4. สถานภาพที่แตกตางกันมีการตัดสนิใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 0.000) และ
สถานภาพที่แตกตางกันมคีวามพึงพอใจตอที่พักอาศัยในปจจุบันแตกตางกัน (P-value = 0.000)
เนื่องจากสถานภาพจะสงผลถึงความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกันเชนพนักงานที่มีสถานภาพสมรส

และมีบุตรอาจมีความตองการสินคาหรือบริการสําหรับบุตรเพิ่มเติมเชนบริการรับฝากเด็ก ซึ่งสอดคลองกับ รศ.

วิทวัส รุงเรืองผล (2554) กลาววา ผูประกอบการตองจัดหาสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูเชาไดสูงสุดเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดสําหรับผูเชาในทุกสถานภาพ 
5.  ภูมิลําเนาเดิมทีแ่ตกตางกันมีการตดัสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 0.000)
และภูมิลําเนาเดิมที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอที่พกัอาศัยในปจจุบันแตกตางกัน (P-value = 0.007) 
ซึ่งสอด คลองกับ รศ.วิทวัส รุงเรืองผล (2554) กลาววา การที่ผูเชาแตละคนมาจากภูมิลําเนาที่แตกตางกัน 

วัฒนธรรมตางๆแตกตางกันดังนั้นรูปแบบการใชชีวิตและความตองการในสนิคาและบริการจึงแตกตางกันดวย 

หากที่พักอาศัยเดิมมีส่ิงที่เขาตองการเขาก็จะไมยายออกเชนรานขายอาหาร การจัดเทศกาลประเพณี ตางๆก็จะ

สงผลตอความพึงพอใจของผูเชาและตัดสินใจเชาตอในระยะยาว  
6.  ประเภทของยานพาหนะที่แตกตางกันมีการตดัสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยไมแตกตางกัน แตประ 
เภทของยานพาหนะทีแ่ตกตางกันมีความพึงพอใจตอที่พักอาศัยในปจจุบันแตกตางกัน (P-value = 
0.012) เนื่องจากไมวาผูเชาจะใชยานพาหนะชนิดใดตางมคีวามตองการเชาตอหรือยายออกไดเทาเทียมกันซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของ ดารารัตน  แสนทา (2551) กลาววา ความแตกตางของยานพาหนะไมมอีิทธพิลตอการ

ตัดสินใจเชาที่พักอาศัย แตสงผลตอความพงึพอใจเนื่องจากผูเชามียานพาหนะเปนของตนเองสงผลใหเกิดความ

ตองการพื้นที่สําหรับจอดยานพาหนะซึ่งหากผูประกอบการมีพื้นที่ใหอยางเพียงพอผูเชาก็จะเกิดความรูสึกพึง

พอใจ  
7.  ลักษณะการทํางานทีแ่ตกตางกันมีการตัดสนิใจตอสัญญาเชาทีพ่ักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 
0.006)และลักษณะการทํางานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจที่พักอาศัยในปจจุบนัแตกตางกัน (P-value 
= 0.000) เนื่องจากที่พักอาศัยสวนใหญมีเวลาเปดปดอาคารพนักงานจึงตองการเชาที่พักอาศัยที่มีเวลาเปดปด

อาคารสอดคลองกับเวลาการทํางาน ซึ่งหากชวงเวลาการเขางาน เลิกงานไมตรงกับเวลาการเปดปดประตูที่พัก 

จนตองไปพักอาศัยที่พักของเพื่อนสงผลใหเกิดความรูสึกไมพึงพอใจ แตหากเปนพนักงานที่ทํางานในชวงเวลา

นอกเหนือเวลาการเปดปดประตูที่พักก็จะไมรูสึกถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงสงผลตอความพึงพอใจท่ีแตกตางกนัซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารารัตน  แสนทา (2551) กลาววา พนักงานจะเลือกที่พักอาศัยที่เหมาะกับเวลาการ

ทํางานของตน 
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 8.  ผูรวมพักอาศัยที่แตกตางกันมีการตดัสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 0.000)
และผูรวมพักอาศัยที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอทีพ่ักอาศัยในปจจุบันแตกตางกัน (P-value = 
0.000) ซึ่งสอดคลองกับ ดารารัตน แสนทา (2551) กลาววา พนักงานสวนใหญพักกับเพื่อนการยายออกจากที่พัก

อาศัยหรือความตองการเชาอยูตอพนักงานจะมีการปรึกษากับผูรวมพักกอนเสมอและผูรวมพักจะสงผลตอความ

พึงพอใจโดยหากผูรวมพักอาศยัเกิดความรูสึกไมพึงพอใจและตองการยายออกจากที่พักอาศัยผูรวมพักกอ็าจตอง

ยายออกดวย 
9.  คาเชารายเดือนที่แตกตางกันมีการตดัสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัยแตกตางกัน (P-value = 0.000) 
และ คาเชารายเดือนที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอที่พักอาศัยในปจจุบันแตกตางกัน (P-value = 
0.000) เนื่องจากพนักงานโรงงานจะเลือกที่พักอาศัยที่มีคาเชาสอดคลองกับระดับรายได หากผูประกอบการปรับ

ราคาขึ้นสูงจนเกินไปอาจสงผลตอการตัดสินใจยายออกไดซึง่สอดคลองกับบทความของบริษัท ซอฟทบิส พลัส 

จํากัด (2554) 

กลาววาสาเหตุที่ผูเชายายออกมาจากราคาหองพักที่ใหมถกูกวาอพารทเมนตเดิมและยังมีผลตอความพงึพอใจ

ของพนักงานโรงงานเมื่อมีการเปรียบเทียบราคาคาเชาหองกับส่ิงที่เขาไดรับจากที่พักอาศัยแลวพบวาส่ิงที่เขา

ไดรับมีมูลคามากกวาราคาคาเชาหองที่เขาตองเสียไปก็จะสงผลตอความพงึพอใจและสงผลตอการตัดสินใจได 
10. บิดามารดาไมมอีิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยแตบิดามารดามอีิทธิพลตอความ
พึงพอใจที่มตีอที่พักอาศัยในปจจุบนั (P-value = 0.000) เนื่องจากพนักงานโรงงานสวนใหญเดินทางมาจาก

ตางจังหวัดดวยตนเองดังนั้นการตัดสินใจตางๆจะเปนการตัดสินใจดวยตนเองหรือผูที่พักอาศัยอยูใกลชิดมากกวา

บิดามารดาที่พกัอยูตางจังหวดัซึ่งสอดคลองกับบทความจากสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข (2553) กลาววา

คนวัยทํางานในครอบครัวตองออกไปหางานตางถิ่นโดยเฉพาะในเมืองกันมากขึ้น แตอยางไรก็ตามบิดามารดา

ยังคงมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูเชาเนือ่งดวยบิดามารดาของผูเชามกัเดินทางจากตางจังหวัดเพื่อมาเยี่ยม

บุตรหลานและอาจมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยซึ่งสงผลตอความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของ

ผูเชา 
11. สามี ภรรยามีอิทธิพลตอการตดัสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 0.000) และ สาม ีภรรยา
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มีตอที่พักอาศัยในปจจบุัน (P-value = 0.000) เนื่องจากพนักงานสวนใหญมี

สถาน ภาพสมรสแลวดังนั้นสามี/ภรรยาจงึเปนบุคคลที่ใกลชิดมากที่สุดซึ่งกอนการตัดสินใจจะมีการปรึกษากัน

กอนเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวคิดปจจัยดานสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค(2554) ซึ่งกลาววา 

ครอบครัวเปนกลุมปฐมภูมิทีม่ีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อและสามีภรรยายังสงผลตอความพึงพอใจดวย

เนื่องจากความที่เปนบุคคลซึ่งใกลชิดกันสงผลใหความรูสึก ทัศนคติหรือความคิดเห็นในเรื่องตางๆจะมีความ

คลายคลึงกันมากดังนั้นหากบุคคลหนึ่งเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจอีกคนหนึ่งก็จะมีความรูสึกเดียวกัน 
12.  เพื่อนมีอทิธิพลตอการตัดสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 0.000)และเพื่อน มีอทิธิพลตอ
ความพึงพอใจที่มีตอที่พักอาศัยในปจจบุัน (P-value = 0.000) สอดคลองกับแนวคิดปจจัยดานสังคมที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค(2554) ซึ่งกลาววา กลุมเพื่อนสนิทเปนกลุมปฐมภูมอิีกกลุมที่มอีิทธพิลตอ

บุคคลทั้งทัศนคติและแนวความคิดซึ่งจากการวิจัยพบวามพีนักงานหลายคนที่พักอาศัยกับเพื่อนเพราะฉะนั้นการ

ตัดสินใจเชาตอหรือยายออกจะตัดสินใจรวมกันและสงผลตอความพึงพอใจดวยเนื่องจากความใกลชิดทําให
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บุคคลมีทัศนคติ ความคิดเห็น รูปแบบการใชชีวิตที่คลายคลึงกันสงผลใหเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพงึพอใจ

ในสินคาและบริการไดเชนเดียวกัน 
13. ลักษณะภายในที่พักอาศัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 0.000) 
และลักษณะภายในที่พักอาศัยมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มตีอที่พกัอาศัยในปจจุบัน (P-value = 
0.000) เนื่อง จากภายในหองพักเปนพื้นที่ที่ผูเชาตองใชประกอบกจิกรรมมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจมักเปนผลที่

เกิดจากความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจทีผู่เชามีตอหองพักหากพนักงานซึ่งเชาพักอาศยัรูสึกพึงพอใจในการ

แบงพื้นที่ของหองและขนาดความกวางของหองก็จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชาตอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วงศธีรา สุวรรณิน ( 2554)  พบวา ลักษณะภายในที่พกัอาศัยมีผลตอการตัดสินใจเชาหองเชา 
 14.  คาเชาทีพ่ักอาศัยมีอิทธิพลตอการตดัสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 0.000) และคาเชา
ที่พักอาศัยมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มตีอที่พักอาศัยในปจจุบัน (P-value = 0.000) เนื่องจากเปนปจจัย

สําคัญที่ตองสอดคลองกับรายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ ดารารตัน  แสนทา (2551) พบวา ปจจัยที่

พนักงานใหความสาคัญในระดับมาก ไดแก คาเชารายเดือนของที่พักหากราคาเหมาะสม ผูเชากจ็ะตดัสินใจได

งายขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอความพึงพอใจเนื่องจากหากผูเชามกีารเปรียบเทียบราคาคาเชาหองกับส่ิงที่เขาไดรับ

จากที่พักอาศัยแลวพบวาส่ิงที่เขาไดรับมีมูลคามากกวาราคาคาเชาหองที่เขาตองเสียไปก็จะสงผลตอความพึง

พอใจได 
15.  สถานทีต่ั้งมีอิทธิพลตอการตดัสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 0.000) และสถานที่ตั้งมี
อิทธิ พลตอความพึงพอใจที่มีตอที่พักอาศัยในปจจบุนั (P-value = 0.000) ซึ่งสอดคลองกับบทความของ

บริษัท  ซอฟทบิส พลัส  จํากดั (2554) กลาววาทําเลที่ตั้งที่ดี สะดวกตอการเดินทาง นับเปนปจจัยสําคญัที่ผูเชา

มักใชประกอบการตัดสินใจเลือกเชา หากอพารทเมนตใหเชาอยูในทําเลที่ตั้งดี เชน ในเขตชุมชน ใกล

หางสรรพสินคา โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ กจ็ะชวยดงึดูดผูเชาไดมากยิ่งขึ้น  เพราะทําใหผูเชาเกิดความพึง

พอใจในการดําเนินชีวิตประจําวนัที่สามารถเดินทางไปสถานที่ตางๆไดสะดวกสบาย 
16. รูปแบบการสงเสริมการตลาดไมมีอทิธิพลตอการตัดสินใจตอสญัญาเชาที่พักอาศัย แตรูปแบบการ
สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มตีอที่พกัอาศัยในปจจุบัน (P-value = 0.000) ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดารารัตน  แสนทา (2551) กลาววา ผูเชาใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดเปน

อันดับสุด ทายแตเปนสิ่งที่สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูเชาไดเนื่องจากการสงเสริมการตลาดเหลานี้จะชวย

อํานวยความสะดวกและสรางความสุขเพิ่มเติมใหกับผูเชาเชน การมีบริการทําความสะอาดก็จะทําใหผูเชารูสึก

สะดวกสบายมากขึ้น แตแมทีพ่ักอาศัยจะมีส่ิงเหลานี้ก็ไมไดเปนปจจัยสําคญัตอการตัดสินใจที่จะเชาตอหรือยาย

ออก 
17.  การใหบริการของบุคลากรมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจตอสัญญาเชาที่พักอาศยั (P-value = 0.001) 
และการใหบรกิารของบุคลากรมีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มตีอที่พกัอาศัยในปจจุบัน (P-value = 
0.000) เนื่อง จากผูเชาตองเกี่ยวของกับบุคลากรเหลานี้เปนประจําซึ่งสงผลกระทบตอผูเชาโดยเฉพาะดาน

ความรูสึกซึ่งจากบท ความของบริษัท  ซอฟทบิส พลัส  จํากดั (2554) กลาววา การที่ผูเชายายไปเชาอพารทเมนต

ที่ใหมเหตุผลสําคัญ คือที่พักเดิมบริการไมดีโดยเฉพาะความสุภาพของพนกังานที่ใหบริการ ทําใหผูเชารูสึกไมพึง

พอใจจึงตัดสินใจยายออก 
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18. ลักษณะทางกายภาพไมมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย แตลักษณะทางกายภาพ
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจที่มีตอที่พักอาศัยในปจจบุัน (P-value = 0.000) เนื่องจากพนักงานโรงงาน

สวนมากทํางานตลอดทั้งวัน การใชชวีิตในทีพ่ักสวนใหญจะใชอยูภายในหองพักเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วงศธีรา สุวรรณิน (2554)พบวา  ลักษณะทางกายภาพของที่พักอาศัย  มีผลตอการตดัสินใจเชาในระดับนอย

แตเปนสิ่งที่สงผลทําใหเกิดความพอใจไดเนื่องจากทําใหผูเชารูสึกผอนคลายไดหากที่พักมีความสวยงาม 
19. กระบวนการใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย แตกระบวนการ
ใหบริการ  มอีิทธิพลตอความพึงพอใจทีม่ีตอที่พักอาศยัในปจจุบนั (P-value = 0.000) เนื่องจากพนักงาน

ซึ่งเชาที่พักอาศยัสวนใหญมีระดับการศึกษาคอนขางนอยจึงไมใหความใสใจกับกระบวนการตางๆมากนัก เชน

การทําสัญญาเชาอยางถูกตองตามกฎหมายบางครั้งพนักงานก็ไมตองการทําเพราะรูสึกยุงยาก ซึ่งสอดคลองกับ

คํากลาวของ สุธารัตน  ศิริรัตน (2552) เจาของธุรกิจหอพักกลาววา ที่พักอาศัยที่มีกระบวนการใหบริการที่ดีจะทํา

ใหผูเชารูสึกมั่นคง มั่นใจและพอใจแตไมไดเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเชาตัดสินใจอยูตอหรือยายออก 
20.  ตนทุนในการเปลี่ยนที่พักอาศัย มอีิทธิพลตอการตัดสนิใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย (P-value = 
0.000)สอด คลองกับคํากลาวของ  ประถมพงศ ศรีนวล (2548) กลาววา การที่ switching costs ของผูบริโภค

สูงขึ้นถาเขาจะตองเปลี่ยนผูใหบริการสงผลใหผูบริโภคเกิดความลังเลและเลือกที่จะใชบริการเดิมมากกวาการ

เปล่ียนใหมดังนั้นหากผูเชาคํานวณความเสี่ยงหรือส่ิงที่ตองเสียจากการยายที่พักมีสูงกวาการอยูที่เดิมผูเชาก็จะ

ตัดสินใจเชาตอ 
21.  ความพึงพอใจที่มตีอทีพั่กอาศัยในปจจุบันมีอทิธิพลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัย 
(P-value = 0.000) สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน บุญตอ (2552) กลาววา ปจจัยดานความพงึพอใจมี

ความสัมพันธกบัความจงรักภักดี เนื่องจากหากผูเชารูสึกพึงพอใจจะสงผลทําใหเกิดความสุขจึงไมมีความจาํเปน

ที่จะตองยายออกในทางตรงกันขามหากผูเชาเกิดความรูสึกไมพึงพอใจก็ไมจําเปนที่จะตองทนเชาอยูตอดังนั้นจึง

ตัดสินใจยายออก 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

สรุป 
 ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการตัดสินใจตอสัญญาเชาที่พักอาศัยของพนักงานโรงงานไดแก อายุ การศึกษา 

รายได สถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ลักษณะการทํางาน ผูรวมพักอาศัย คาเชารายเดือนตอหอง สามี/ภรรยา เพื่อน 

ลักษณะภายในที่พักอาศัย ราคาคาเชา สถานที่ตั้ง บุคลากร ตนทุนในการเปลี่ยนที่พักอาศัย และความพึงพอใจ 

และผลการศึกษาปจจัยที่มอีทิธิพลตอความพึงพอใจที่มีตอท่ีพักอาศัยในปจจุบันของพนักงานพบวาปจจยัที่มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจไดแก รายได สถานภาพ ภูมิลําเนาเดิม ประเภทของยานพาหนะ ลักษณะการทํางาน ผู

รวมพักอาศัย คาเชารายเดือนตอหอง บิดามารดา สาม/ีภรรยา เพื่อน ลักษณะภายในที่พักอาศัย ราคาคาเชา 

สถานที่ตั้ง การสงเสริมการตลาด บุคลากร  ลักษณะทางกายภาพและ กระบวนการใหบริการ 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ผูประกอบการควรปรับปรุงหองพัก ใหมสีภาพดี สะอาด ปลอดภัย ปรับปรุงอุปกรณตางๆ ภายใน

หองพักใหนาดูนาใชอยูเสมอ ในการกําหนดราคาควรมีการศึกษาถึงรายไดของพนักงานและสํารวจการกําหนด

ราคาของคูแขงเพื่อนํามาใชเปนเกณฑในการกําหนดราคาที่เหมาะสม ในดานทําเลที่ตั้ง ควรมีส่ิงอํานวยความ
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สะดวกครบครัน ใกลที่ทํางาน ไมเปล่ียว การคมนาคมเดินทางสะดวก อยูใกลแหลงชุมชน ดานบุคลากรควรมีการ

จัดฝกอบรมและกําหนดแผนพัฒนาศักยภาพใหกับพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน รวมถึงควร

พัฒนาและใหความสาคัญกบัขอมูลลูกคา (CRM) และควรจัดใหมีบริการที่ไมคิดคาบริการเพิ่มเติม 

 2. ควรนํา CRM มาใชใหเกิดประโยชน โดยการติดตอกับลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อสรางความพึงพอใจ

และเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีเชน การสงการดอวยพรในเทศกาลตางๆ รวมถึงสงการดวันเกิดใหกับผูเชา

ดวยเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาแตตองไมทําใหผูเชารูสึกวุนวายหรือรําคาญใจ 
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