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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเชา่คอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดง 

ผู้วิจยั วีระกร บญุสินสุข 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกลุ  

  
การวิจัยครั ง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้คือ คนที่พกัอาศยัอยู่ในคอนโดในเขตดิน
แดง จ านวน 400 คน   ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก ่คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติค่าสัมสหสัมพนัธ์เพียร์สัน
อยา่งง่ายของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพเป็นนกัเรียน/
นกัศกึษา อาย ุ20 - 29 ปี รายได้ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท สถานภาพโสด และภูมิล าเนาอยูใ่นภาค
กลาง ได้ให้ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่ ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านบุคลากรให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตใน ด้านความคิดเห็น 
และด้านความสนใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด และ ด้านกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากซึง่ ผู้บริโภคที่มีอายแุตกตา่ง
กนั มีพฤติกรรมการเช่าคอนโดทัง้ในด้านการตดัสินใจเช่า แตกต่างระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาด  7Ps ใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเชา่คอนโดมิเนียมในด้านการตดัสินใจเชา่ และด้านพฤติกรรมหลงัการเชา่ 
โดยมีความสัมพนัธ์นระดบัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 ในทิศทางเดียวกนัและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ในด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าใน
ด้านการตดัสินใจเช่าและด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  โดยมีความสัมพนัธ์นระดบัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 

 
ค าส าคญั : คอนโดมิเนียม, เขตดินแดง, พฤติกรรมการเชา่ 
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The objectives of this research were to as follows: Factors Related To 

Condominium Rental Behavior In Dindaeng District. There were four handred samples selected 
from people in the Dindaeng district and lived in condominiums. The questionnaires were used 
for data collection, Including percentage, mean, standard deviation, t-test, were used to analyze 
Variance of the factors and the Pearson correlation coefficient. The research results were as 
follows:The majority of consumers were female, mostly are the student, aged between twenty to 
twenty nine, monthly income between 15,001 to 25,000 baht, most were single and had 
hometowns is central area.The opinion of marketing mix 7Ps in product, process, price, place, 
people, was at highest score and  physical evidence and promotion was at high level.By the life 
style is an  opinion, and attendance was at highest score, and 1 aspects was at high level is an 
activity aspects. Which the consumers of different ages had significant different condominium 
rental behavior in overall including rental decision aspects at a .05 level of, except the post 
aspect of rental behavior did have any statistical differences in statistical. The consumers in 
Dindeang with different howetowns had significant different condominium rental behavior 
overall, including post rental behavior at a .05.For the marketing mix 7Ps in product, price, place, 
promotion, people, process and physical evidence had significant relationship with 
condominiums rental behavior  including rental decision and post rental behavior at .01 statistic 
level ……And  the life style an attendance and opinion aspects had significant related to rental 
including rental decision and post rental behavior at .001 statistic level. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจัยสี่ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของทัง้คนและสตัว์ หนึ่งในปัจจัยท่ีส าคญันัน่ก็

คือท่ีอยู่อาศยั ซึ่งในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทด้วยกัน 1.บ้านเดี่ยว 2.อาคารพาณิชย์ 3.
ทาวน์เฮาส์ 4 แฟลตหรืออพาร์ตเม้นต์ 5.คอนโดมิเนียม หรือ อาคารชดุ 6.สหกรณ์เคหสถาน 7.บ้าน
เคลื่อนท่ี 8.บ้านท่ีแบ่งเวลาการพักอาศัย หนึ่งในกางลงทุนท่ีพักอาศัยท่ีนิยมในปัจจุบันก็คือ 
คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในกรุงเทพมหานครไปแล้ว กล่าวคือ ท่ีท างาน หรือ ท่ี
อาศยัสว่นใหญ่จะอยู่ใกล้ท่ีสญัจรตา่งๆ ทัง้ใกล้รถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ เพ่ือสะดวกในการเดินทางไป
ท างาน เรียน หรือแม้แต่อยู่ใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคต่าง ทัง้นีส้ิ่งต่างๆขึน้อยู่กับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้บริโภคของแตล่ะบคุคลในการเลือก (ธนาคารเกียรตินาคิน, 2559)  

คอนโดมิเนียมเป็นลกัษณะเป็นอาคารท่ีมีหลายชัน้ แตล่ะชัน้แบ่งเป็นห้องชดุจ านวนหนึ่ง 
ซึ่งภาย ในห้องประกอบด้วยห้องนอน ห้องน า้ ระเบียงส่วนตวั ครัว แตกต่างกันไปตามแนวคิดของ
แตล่ะโครงการ โดยทัว่ไปอาคารชดุจะตัง้อยู่ในกลางเมือง หรือใน ท่ีชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก 
อย่างเช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น คอนโดมิเนียมเร่ิมได้รับความนิยมในช่วงหลงัเกิด
ฟองสบู่แตกจากวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง รัฐบาลมีแผนพฒันาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครชัน้ใน 
ท่ีซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส าคญัในปัจจยั เปรียบเสมือนเป็นแผนผลกัดนัให้นกัลงทุนอสงัหาริมทรัพย์
เข้ามาลงทนุ เกรงก าไร ราคาท่ีดินก็พุ่งสงูขึน้ และตลาดคอนโดมิเนียมก็ยงัคงขยายตวัตอ่ไปมากขึน้
ในอนาคตเป็นท่ีแผห่ลายในปัจจบุนั (กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย) 

 ปัจจบุนัเขตดินแดงมีพลเมืองอาศยัเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพชัน้โดยปัจจุบันในปี 2559 จ านวนประชากรในเขตดินแดงมีทัง้หมด  123,966  คน 
(กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยในเขตดินแดงยังมีสถานท่ีส าคัญต่างๆ ทัง้สถานท่ีราชการ 
สถานศกึษา หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยการคมมาคมท่ีเป็นสายหลกัคือถนนรัชดาภิเษก 
ถนนดินแดง ทางพิเศษเฉลิมนครมหานคร เป็นต้นและยงัมีระบบขนสง่มวลชนท่ีตดัผา่นเขตดินแดง
คือรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลตามแนวถนนรัชดาภิเษก และท่ีก าลงัสร้างคือรถไฟฟ้ามหา
นครสายสีส้มตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตและรถไฟฟ้าสายสีฟ้าตามแนวถนนประชาสงเคราะห์  จึง
ท าให้ท่ีดินมีราคาพุ่งสงูขึน้ตาม นักลงทุนอสงัหาริมทรัพย์จึงให้สนใจลงทุนในเขตดินแดงอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่การซือ้มาเพ่ืออยู่
อาศยัเท่านัน้แตเ่ป็นการลงทนุเพ่ือเป็นการเกร็งก าไรในระยะยาวทัง้การรอให้ท่ีดินราคาขึน้และการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ปล่อยห้องให้เช่า ผู้บริโภคบางราย  จ าเป็นต้องอยู่อาศยัในท่ีท่ีตวัเองสะดวกต่อการเดินทางจึง
จ าเป็นต้องเช่าและหาตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุในการเลือกเช่า ทัง้ทางด้านราคา ความสะดวกทางคมมาคม 
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งพบว่าในปี 2559 จ านวนโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีอยู่ในเขตดินแดง มี
ทัง้สิน้ 51 โครงการด้วยกนั (www.renthub.in.th, 2559) 

จากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการเช่าคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นแนวทางในการวาง
แผนการเปิดโครงการ การจ าหน่ายห้องชดุของผู้ประกอบอสงัหาริมทรัพย์และการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทคอนโดมิเนียมตอ่ไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 
การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ใน

ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
2. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมท่ีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต

ดินแดง 
3. เพ่ือศึกษาการรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

ขอบเขตการวจิัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
ผู้ วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัในการศกึษา ดงันี ้
ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
1.1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

1.1.1. เพศ 
1.1.2. อาย ุ
1.1.3 สถานภาพ 
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1.1.4. อาชีพ 
1.1.5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.6. ภมูิล าเนาเดิม 

1.2.สว่นประสมทางการตลาด 7 Ps 
1.2.1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.2.2. ด้านราคา  
1.2.3. ด้านท าเลท่ีตัง้ 
1.2.4. ด้านการสง่เสริมการขาย 
1.2.5. ด้านบคุลาการให้บริการ 
1.2.6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
1.2.7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.3.รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.3.1. ด้านกิจกรรม  
1.3.2. ด้านความสนใจ  
1.3.3. ด้านความคิดเห็น 

 2.ตวัแปรตาม  
2.1  การตดัสินใจของผู้บริโภคในการ เลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแด’ 
2.2 พฤติกรรมหลงัการเช่าของผู้บริโภคในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขต

ดินแดง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นคนท่ีพักอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียม ทัง้เพศชายและ

เพศหญิงในเขตดินแดง ทางผู้ วิจัยจึงได้ก าหนดกลุม่ตวัอย่างของประชากรโดยไมท่ราบขนาดของ
ประชากรใช้สตูรของ W.G. Cochran  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความผิดพลาดไมเ่กิน 5 %  
ผู้ วิจยัจึงก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 384.16 หรือประมาณ 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้ วิจัยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยและเก็บข้อมลูในช่วงระยะเวลา

วนัท่ี 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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สมมติฐานการวจิัย  
การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

ผู้ วิจยัได้ก าหนดสมมติฐานการวิจยัในการศกึษา ดงันี ้

1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตดินแดงประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภมูิล าเนา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผู้ บริโภคในเขตดินแดง
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการขาย บคุลากรให้บริการ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

3.  รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น  มี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1.1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.1.1. เพศ   
1.1.2. อาย ุ
1.1.3 สถานภาพ 
1.1.4. อาชีพ 
 1.1.5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.1.6. ภูมิล  าเนาเดิม 

 

1.2. ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps  

1.2.1. ผลิตภณัฑ ์  1.2.2. ราคา  

1.2.3. ท  าเลท่ีตั้ง  1.2.4. การส่งเสริมการขาย 

1.2.5. บุคลาการใหบ้ริการ     1.2.6. กระบวนการใหบ้ริการ 

1.2.7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

1.3. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.3.1. กิจกรรม 
1.3.2.  ความสนใจ 
1.3.3. ความคิดเห็น 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต

ดินแดง 

-การตดัสินใจเช่า 

-พฤติกรรมหลงัการเช่า 
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นิยายศัพท์เฉพาะ 
การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงผู้ วิจยั

ได้ก าหนดนิยามศพัท์ในการศกึษา ดงันี ้

1. คอนโดมิเนียม หมายถึง ท่ีพกัอาศยัในรูปแบบอาคารชุดท่ีสามรถแยกกรรมสิทธ์
ออกได้เป็นสว่นๆและประกอบด้วยกรรมสิทธ์ทัง้ทรัพย์สว่นบคุคลแล้วทรัพย์สว่นกลาง  

2. การเช่า หมายถึง การซือ้สิทธ์การเป็นเจ้าของเป็นการชัว่คราว 
3. ผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มคนผู้ ท่ีเลือกเช่าท่ีพักอาศยัในรูปแบบคอนโดมิเนียม ใน

เขตดินแดง 
4. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมลูทั่วไปของผู้บริโภคในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียม ได้แก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ตอ่เดือนและภมูิล าเนา 
5. ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

เพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา, ด้านท าเลท่ีตัง้, นโยบาย
สง่เสริมการตลาด, ด้านบคุลากรให้บริการ, ด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

6. รูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของบคุคลในชีวิตประจ าวoั 
7. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การให้บริการเช่าคอนโดมิเนียมใน มีรูปแบบและลกัษณะ

กายภาพสามารถจับต้องได้ เช่น ออกแบบทันสมยั ตึกมัน่คง และมีสิ่งอ านความสะดวกต่างๆท่ี
เพียบพร้อม 

8. ราคา หมายถึง การตัง้ราคาคา่เช่าห้องมีสมัพนัธ์กบัคณุคา่ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ การ
ตัง้ราคาแบบสงูต ่าเมื่อเทียบกบัคอนโดมิเนียมอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีเขต ดินแดง 

9. ท าเลท่ีตัง้ หมายถึง สถานท่ีตัง้ของคอนโดมิเนียม มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกบัผู้บริโภค ความเหมาะสมความสะดวกสบายและได้ประโยชน์จะพืน้ท่ีนัน้ๆ 

10. นโยบายส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจเข้ามาเช่าคอนโดมิเนียม 

11. บุคลากรให้บริการ หมายถึง เจ้าของคอนโดมิเนียมให้การช่วยเหลือและแน่ะน า
ข้อมลูห้องพกัเพ่ือการตดัสินใจเช่า เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นภาพลกัษณ์แก่ผู้บริโภค 

12. กระบวนการให้บริการ หมายถึง รูปแบบการกระท าเพ่ืออ านวยความสะดวก 
โดยมีมาตรฐานและรูปแบบกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
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13. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ  หมายถึง บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกคอนโดมิเนียม เพ่ือบ่งบอกถึงปัจจยัตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

14. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง พฤติกรรมต่างๆท่ีบ่งบอกและแสดงออกถึง
ตวัตนหรือบคุคล ท่ีแสดงออกมาในการด ารงชีวิตประจ าวนั ได้แก่ กิจวตัร, ความน่าสนใจและความ
คิดเห็น 

15. กิจกรรม หมายถึง การกระท าท่ีผู้บริโภคปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 
16. ความสนใจ หมายถึง ความชอบและความเอาใจใสข่องผู้บริโภคท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ๆ 
17. ความคดิเหน็ หมายถึง ทศันะคติและข้อเสนอแน่ะท่ีผู้บริโภคแสดงออกมา  
18.การเช่า หมายถึง การใช้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนโดยให้คา่เช่า 
19. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง สิ่งท่ีสะท้อนถึงความคิดและความรู้สึกของ

ผู้ บริโภคท่ีมีตอบสนองความต้องการโดยมีปัจจัยต่างๆเป็นแรงกระตุ้ นในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียม 

20. การตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง การคิดไตร่ตรองลว่งหน้าและการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือตอบสนองตอ่จดุประสงค์ท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียม 

21. การตัดสินใจเช่า หมายถึง กระบวนการพิจารณาตวัเลือกให้ตรงกบัเป้าหมายท่ี
เราคาดไว้ก่อนท่ีจะเลือกเช่า 

22. พฤติกรรมหลังการเช่า หมายถึง หลงัจากเช่าแล้วก็จะได้รับรู้ข้อดีข้อเสียต่างๆ
ท าให้เกิดแนะน าและบอกจิการบอกตอ่ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

1. ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง  

2. ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
3. ทราบถึงการตดัสินใจเช่าของผู้บริโภคคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
4. ทราบถึงพฤติกรรมหลงัการเช่าของผู้บริโภคในเขตดินแดง 
5. น าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการลงทุนในธุรกิจคอนโดมิเนียมในเขตอ่ืนๆ ของ

กรุงเทพมหานครได้ 
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บทที่2 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงผู้ วิจยั
ได้ท าการศึกษา รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การประกอบการวิจยั ดงันี ้

แนวคิดและทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
แนวคิดและกลยทุธ์การตลาดส าหรับธรุกิจบริการ 
แนวคิดเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั 
แนวคิดรูปแบบด าเนินชีวิต 
แนวความคิดเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวความคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงาน

การตลาด เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคมุได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างสว่นประสมการตลาดท่ี
เหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

สว่นประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจ าหน่าย (Place) การ
ก าหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทาง
การตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps  ส่วนประกอบทัง้ 4 ตวันีท้กุตวัมีความเก่ียวพันกัน ส่วนประสม
ทางการตลาด แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั แตข่ึน้อยู่กับผู้บริหารการตลาดแตล่ะคนจะวาง
กลยทุธ์ โดยเน้นน า้หนกัท่ีสว่นประสมทางการตลาดใดมากกวา่กนั เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผู้บริโภค 

  1. ผลิตภัณฑ์   (Product)  ปัจจัยแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะท าธุรกิจ
ได้  กิจการนัน้จะต้องมีสิ่งท่ีจะเสนอขาย  อาจเป็นสินค้าท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด  (Idea)  ท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการได้  การศกึษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นัน้ นกัการตลาด มกัจะศกึษาผลิตภณัฑ์
ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซึ่งหมายถึง ตวัสินค้า บวกกับความพอใจและ
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีผู้บริโภคได้รับจากการซือ้สินค้านัน้ ผู้บริหารการตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้า
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หรือบริการท่ีผลิตขึน้มาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้าง
ความพอใจให้แก่ผู้บริโภคและสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคญั ในการศึกษาเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ ต้องศกึษาปัญหาตา่งๆ ท่ีครอบคลมุถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ์ การเพ่ิมหรือลดชนิดของ
สินค้าในสายผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองคณุภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง 
การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละ
ช่วงเวลาของวงจรผลิตภณัฑ์นัน้ นกับริหารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และ
เมื่อต้องการท่ีจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้สอด คล้องกบัความต้องการของตลาดได้อย่างไร 

ปัจจบุนัจะเห็นได้วา่ผู้บริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถนัในการเลือกซือ้สินค้ามากกวา่
แต่ก่อน บทบาทของการบรรจุภณัฑ์จึงมีความส าคญัตอ่ตวัผลิตภณัฑ์อย่างย่ิง การบรรจภุณัฑ์จะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ เป็นการป้องกันคุณภาพของสินคาและช่วย
สง่เสริมการจ าหน่าย ดงันัน้ รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมีสีสนัสะดดุตา และ
วสัดท่ีุใช้ท าหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิมบ่อยครัง้ท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซือ้สินค้าโดยค านึงถึงตวับรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าตวัสินค้า ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้มาจ าหน่ายในตลาดจะต้องมีการก าหนดตราสินค้า
และเคร่ืองหมายการค้า เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์นัน้เป็นของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง
อย่างชัดเจน ตราสินค้าเป็นสิ่งมีประโยชน์แก่ผู้บริโภค  ท าให้ผู้บริโภคทราบวา่สินค้าชนิดนัน้  เป็น
ของผู้ผลิตรายใด  ผู้บริโภคจะสามารถใช้ประสบการในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ 
โดยมิต้องสอบถามข้อมลูอยู่ตลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซือ้สินค้านัน้(ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2541) 

2. การก าหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ขึน้มา รวมทัง้หา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินค้าได้แล้ว สิ่งส าคญัท่ีธุรกิจจะต้องด าเนินการ
ตอ่ไป คือ การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไปเสนอขายก่อนท่ีจะก าหนดราคา
สินค้า ธุรกิจต้องมีเป้าหมายว่าจะตัง้ราคาเพ่ือต้องการก าไร หรือเพ่ือขยายส่วนถือครองตลาด 
(Market  Share) หรือเพ่ือเป้าหมายอย่างอ่ืน  อีกทัง้ต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตัง้ราคาท่ีจะท าให้
เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กับคูแ่ขง่ขนัได้ในการแขง่ขนัในตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
, 2541)กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนัน ามาใช้ได้ ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การลด
ราคา หรืออาจตัง้ราคาสินค้าให้สูงส าหรับสินค้าท่ีมีลกัษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพ่ือแสดง
ภาพพจน์ท่ีดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตัง้ราคา การตัง้ราคาสินค้าอาจมีนโยบายการ
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ให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้สว่นลดเงินสดสว่นลดการค้า หรือสว่นลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนัน้
ธุรกิจจะต้องค านึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาด้วย  ราคามูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลกูค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคณุค่าของ
ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ ผู้ก าหนดกลยทุธ์
การตลาดด้านราคาต้องค านึงถึงประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

2.1 คณุค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลกูค้าซึ่งต้องพิจารณาวา่การยอมรับของลกูค้าใน
คณุคา่ของผลิตภณัฑ์วา่สงูกวา่ราคานัน้ ผลิตภณัฑ์นัน้  

2.2 ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 2.3 การแขง่ขนั  
2.4 ปัจจยัอื่น 

3.การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ ผลิตผลิตขึน้มาได้นัน้ 
ถึงแม้วา่จะมีคณุภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซือ้และไม่สามารถจะจัดหามาได้
เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้มาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ 
ดงันัน้ นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าท่ีไหน เมื่อไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินค้า การ
จดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) แต่ก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องศกึษา
การจัดจ าหน่ายแบ่ง กิจกรรมออกเ ป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจ าหน่ายสินค้า (Channel 
of  Distribution) เน้นการศกึษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรง หรือการขายสินค้าผา่นสถาบนัคนกลางตา่ง ๆ บทบาทของสถาบนัคนกลางตา่ง ๆ 
เช่น พ่อค้าสง่  (Wholesalers )พ่อค้าปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent  Middleman) 
ท่ีมีต่อตลาด  อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า
(Physical  Distribution)   การก ระจ ายสิ น ค้ า เ ข้ าสู่ ตั ว ผู้ บ ริ โภค  ก า ร เ ลื อก ใ ช้ วิ ธี ก า ร
ขนส่ง Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้า สื่อการขนส่งได้แก่ การขนส่งทาง
อากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ  ผู้บริหารการตลาดจะต้องค านึงวา่จะเลือกใช้
สื่ออย่างใดถึงจะดีท่ีสดุ โดยเสียค่าใช้จ่ายต ่าและสินค้านัน้ไปถึงลกูค้าทนัเวลา ขัน้ตอนท่ีส าคญัอีก
ประการหนึ่งในการแจกจ่ายตวัสินค้า คือ ขัน้ตอนของการจดัเก็บรักษาสินค้า (Storage) เพ่ือรอการ
จ าหน่ายให้ทนัเวลาท่ีผู้บริโภคต้องการ(ธีราวรรณ์ จนัทรมานนท์ , 2555) 

4. การส่ง เส ริมการตลาด(Promotion)  เ ป็นการศึกษาเ ก่ียวกับกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายการส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกค้ าทราบ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายวตัถปุระสงค์ของการส่งเสริมการตลาด เพ่ือบอกให้ลกูค้าทราบวา่มี

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-9-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB/#_ENREF_2
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ผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชักชวนให้ลกูค้าซือ้และเพ่ือเตือนความทรงจ ากับตัว
ผู้บริโภค(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  

การส่ง เส ริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึ งกระบวนการติดต่อสื่ อสาร 
(Communication Process) เพ่ือเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้รับกบัผู้สง่ การสง่เสริมการตลาด
มีเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะใช้อยู่  4 ชนิดด้วยกัน ท่ีเรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ได้แก่ 

4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ
เผชิญหน้ากัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู้ ซือ้โดยตรงเพ่ือเสนอขายสินค้า 
การสง่เสริมการตลาดโดยวิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ แตเ่สียคา่ใช้จ่ายสงู  

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพ่ือการสง่เสริม
การตลาด โดยมิได้อาศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้สื่อโฆษณา
ประเภทตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ท ( Internet) สื่อ
โฆษณาเหล่านีจ้ะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินค้าท่ีต้องการกระจาย
ตลาดกว้าง 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีช่วย
พนกังานขายและการโฆษณาในการขายสินค้า การสง่เสริมการขายเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิด
ความต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายจัดท าในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของ
ตวัอย่าง แจกคปูอง ของแถม การใช้แสตมป์เพ่ือแลกสินค้าการชิงโชคแจกรางวลัตา่งๆ ฯลฯ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   (Publicity  and  Public  Relation)  ใน
ปัจจุบันธุรกิจมักสนใจภาพพจน์ของกิจการ   ธุรกิจได้ใช้เงินจ านวนมากเพ่ือสร้างช่ือเสียงและ
ภาพพจ น์ ข อ ง กิ จ ก า ร  ปั จ จุ บั น อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ น้ น ท่ี ก า ร แ ส ว ง ห า
ก าไร  (Maximize  Profit)  เพียงอย่างเดียว  ต้องเน้นท่ีวัตถุประสงค์ของการให้บริการแก่สงัคม
ด้วย  (Social  Objective)  เพราะความอยู่รอดขององค์การธรุกิจจะขึน้อยู่กับการยอมรับของกลุ่ม
ผู้ บริโภคในสังคม   ถ้าหากกลุ่มผู้ บริโภคต่อต้านหรือมีความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กบัตนมากจนไมค่ านึงถึงสงัคม หรือผู้บริโภค เช่น การผลิตสินค้า แล้วปลอ่ยน า้เสีย
ลงแม่น า้ หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดยมิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้าง
ภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององค์การธรุกิจ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั เป็นกิจการขายเบียร์ซึ่งมีสว่นใน
การเสนอสิ่งท่ีเป็นพิษภยัตอ่ประชาชน จึงพยายามท าป้ายโฆษณาเพ่ือเสริมสร้างภาพพจน์ด้วยการ
เสนอเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  เป็นการชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สกึตอ่ต้าน
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ของสังคม หากกลุ่มผู้บริโภคไม่พอใจและไม่ต้องการซือ้สินค้าและบริการของผู้ผลิต ย่อมเป็น
สาเหตท่ีุจะจ ากดัการเจริญเติบโตของธรุกิจได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการคิดเพ่ือเลือกผลลพัธ์ให้ตอบสนองตอ่เป้าหมายของ

ตนเองมากท่ีสดุและให้ออกมาเหมาะสมท่ีสดุจากหลายๆทางเลือกท่ีมีอยุ่  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
การตลาด นกัการตลาดจะต้องพิจารณานอกเหนือไปจากสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้ ซือ้นัน้ ก็คือต้องเข้าใจ
วิธีท่ีผู้บริโภคท าการตดัสินใจซือ้ประเภทของการตดัสินใจซือ้และขัน้ตอนในกระบวนการซือ้ 

1.การซือ้และการบริโภค ได้สรุปพฤติกรรมของผู้บริโภควา่ในความหมายท่ีถกูต้องมิ
ใช้หมายถึง การบริโภค (Consumption) หากแต่ศกึษาถึงการซือ้ (Buying) ของผู้บริโภคในท่ีน่ีเน้น
ถึงตวัผู้ ซือ้เป็นส าคญัการซือ้เป็นเพียงจดุหนึ่งของกระบวนการตดัสินใจและไมส่ามารถแยกออกได้
วา่จากการบริโภคสินค้าทัง้ท่ีกระท าโดยผู้ ซือ้เองหรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวซึ่ง
มีผู้ ซือ้ท าตวัเป็นผู้ ซือ้ให้แทนการซือ้แทนนัน้ผู้ ซือ้แทนจะเป็นผู้ท างานแทนความพอใจของผู้ ท่ีจะ
บริโภคอีกตอ่หนึ่ง (ธงชยั สนัติวงษ์, 2543) 

2. กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค (The Buyer Decision Process) การซือ้สินค้า
นัน้ประกอบไปด้วยขัน้ตอนตา่งๆหลายขัน้ตอน ผู้ ซือ้จะต้องผา่นขัน้ตอน ตา่งๆดงักลา่วอนัน าไปการ
ตดัสินใจซือ้ ขัน้ตอนเหลา่นืม้ีทัง้หมด 5 ขัน้ตอนสามารถน าเสนอแบบจ าลองได้ดงันี ้

 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการตดัสินใจของผู้ซ้ือ 

แบบจ าลองกระบวนการซือ้เร่ิมต้นก่อนท่ีการซือ้จริงจะเกิดขึน้นานทีเดียวและเกิด
ติดต่อกันไปอีกนานนักการตลาดจึงควรมุ่งสนใจกระบวนการซือ้ทัง้กระบวนการแทนท่ีจะสนใจ
เฉพาะการตดัสินใจซือ้ถ้าดตูามรูปจะพบว่าผู้บริโภคท่ีจะด าเนินกิจกรรมทัง้ 5 ขัน้ตอนเช่นนัน้เรา
เรียกการด าเนินกิจกรรมในท านองนีว้่าการตดัสินใจซือ้ท่ีมีสิ่งเก่ียวพันสงูหรือมีความซับซ้อนสูง 
(High Involvement) แต่ทว่าในการซึอ้ชนิดเป็นกิจวตัรผู้บริโภคมกัข้ามบางขัน้ตอนหรือไม่ก็สลบั
ขัน้ตอน เช่นไมห่าขา่วสารจากแหลง่ภายนอก ซือ้สินค้าก่อนประเมินทีหลงั รีบเร่งซือ้ไมห่าขา่วสาร
และประเมินสินค้า เป็นต้นบางทีอาจเป็นเพราะสินค้านัน้มีการตดัสินใจซือ้ท่ีมีส่ิงเก่ียวพนัต ่าหรือมี



  13 

ความซับซ้อนต ่า (Low Involvement) ผู้ ซือ้มองข้ามขัน้ตอนบางตอนไปและท าการซือ้เลย  (อดลุย์ 
จาตรุงคกลุ, 2542) 

3. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) จุดเร่ิมต้นของกระบวนการ
ซือ้คือ การตระหนักถึงความต้องการ ซึ่งผู้ ซือ้ตระหนกัถึงปัญหาหรือความต้องการผู้ ซือ้มีความรู้สึก
ถึงความแตกตา่งระหว่างสภาวะท่ีผู้ ซือ้เป็นอยู่จริงกับสภาวะท่ีเขาปรารถนาความต้องการอาจถูก
กระตุ้นโดยตัวกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เป็นการกระตุ้นความต้องการท่ีมีอยู่ปกติ เช่น 
ความหิว กระหาย เพศ เป็นต้นในระดบัท่ีสงูพอท่ีจะกลายเป็นแรงขบัดนั (Drive) นอกจากนัน้ความ
ต้องการอาจถกูกระตุ้นจากตวักระตุ้นภายนอก (External Stimuli) ขัน้ตอนนีน้กัการตลาดต้องวิจัย
ผู้บริโภคเพ่ือหาว่าความต้องการหรือปัญหาชนิดใดเกิดขึน้ มนัเกิดมาได้อย่างไรและน าลกูค้าไปสู่
สินค้าตวัไหนได้อย่างไร โดยการเก็บรวมข่าวสารดงักล่าวนักการตลาดสามารถระบปัุจจยัต่างๆท่ี
กระตุ้นความสนใจต่อสินค้าและสามารถจัดโปรแกรมทางการตลาดโดยผกูพันกับปัจจัยต่างๆ 
เหลา่นี ้(วิชยั โถสวุรรณจินดา, 2553) 

4. การแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผู้บริโภคท่ีถูกกระตุ้นเร้าอาจจะหรือ
อาจจะไมแ่สวงหาขา่วสารมากขึน้ถ้าแรงผลกัดนัของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าท่ีตอบสนองอยู่
ใกล้ผู้บริโภคมกัจะท าการซือ้มิฉะนัน้แล้วผู้บริโภคอาจจะเก็บความต้องการนัน้ไว้ในความทรงจ า
หรือไมก่็ท าการเสาะแสวงหาขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการดงักลา่ว 

แหล่งการค้นหาข้อมลูมี 2 แหลง่ คือแหลง่ข้อมลูภายใน (Internal Sources) ในกรณี
นีผู้้บริโภคจะค้นหาข้อมลูจากความทรงจ า โดยอาศยัขอบเขตด้านจิตวิทยา (Psychological Field) 
ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติของบุคคลจากประสบการณ์ในอดีต 
แหล่งข้อมลูภายนอก (External Sources) ในกรณีท่ีไม่มีประสบการณ์ภายในเก่ียวกับข้อมลูหรือ
ข้อมลูไมเ่พียงพอจ าเป็นต้องอาศยัข้อมลูจากภายนอก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ได้แก่   

4.1.แหลง่บคุคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน คน
รู้จกัเป็นต้น 

4.2.แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงาน
ขายตวัแทนการค้า การบรรจหีุบห่อ การแสดงสินค้า ฯลฯ  

4.3.แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้ มครอง
ผู้บริโภค 

4.4.แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานท่ีส าคณุภาพ
สินค้าหรือหน่วยงานวิจยัภาวะตลาดของสินค้า  
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การเก็บรวบรวมขา่วสารผู้บริโภคเรียนรู้เก่ียวกบัตวัสินค้าและลกัษณะต่างๆ ท่ีแขง่ขนักัน
สามารถน าเสนอแบบจ าลองได้ ดงันี ้

 
ภาพท่ี 2.2 ชุดของตราสินค้าท่ีผู้ซือ้ท าการตัดสินใจ 

งานของนกัการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการในขัน้นีค้ือ พยายามจดัข้อมลูให้ผู้บริโภค
ผา่นแหลง่การค้า แหลง่บคุคล แหลง่ชมุชนและแหลง่ทดลองเพ่ือท าให้ผู้ ท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นลกูค้า
เกิดความรู้ตวัและมีความรู้เก่ียวกบัตราสินค้าบริษัทต้องระบแุหลง่ขา่วสารควรวิจยัด้วยว่าผู้บริโภค
เคยได้ยินเก่ียวกบัตราของบริษัทหรือไมร่ับข่าวสารอะไรไป และเขาให้ควาส าคญัแก่แหลง่ขา่วสาร
ใด(อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2542) 

1.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราเห็นวิธีการท่ีผู้บริโภคใช้
ข่าวสารเพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดของตราท่ีเลือกไว้เพ่ือการพิจารณาตดัสินใจเป็นขัน้สดุท้าย ผู้บริโภค
เลือกตราด้วยวิธีการใดนักการตลาดจะต้องรู้เก่ียวกับการประเมินค่าทางเลือก (Alternative 
Evaluation) นัน้ก็คือ วิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ข่าวสารเลือกตราสินค้าแต่ปรากฎว่าผู้บริโภคมิได้ใช้
กระบวนการประเมินท่ีง่ายและมีวิธีเดียวในสถานการณ์ซือ้ทุกครัง้ตรงกนัข้ามผู้บริโภคใช้วิธีการ
ประเมินหลายวิธีแนวความคิดเบือ้งต้นท่ีจะช่วยอธิบายกระบวนการประเมินผู้บริโภค มีด้วยกัน 5 
วิธี คือ (วิชยั โถสวุรรณจินดา, 2553) 

1.1.ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท ผู้บริโภคจะมองคณุสมบิตของสินค้าเป็นกลุ่ม 
เช่นระดบัคณุภาพ ราคาผู้บริโภคแตกตา่งกนัในการมองลกัษณะเหลา่นีว้า่เก่ียวข้องกบัตนเพียงใด
และเขาจะให้ความสนใจมากท่ีสดุกบัลกัษณะท่ีเก่ียวพนักบัความต้องการของเขา 

1.2.ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัลกัษณะตา่งๆของสินค้าในระดบัแตกต่างกนัตาม
ความสอดคล้องกบัความต้องการของเขา 

1.3.ผู้บริโภคจะสร้างความเช่ือในตวัสินค้าขึน้ชดุหนึ่งเก่ียวกบัลกัษณะแตล่ะอยา่ง
ของตัวสินค้าความเช่ือชุดนีผู้้บริโภคมีกับตราใดตราหนึ่งนัน้เราเรียกว่าภาพพจน์ของตวัสินค้า 
(Brand Image) โดยการมีประสบการณ์และผลท่ีได้จากการมีการเลือกรับรู้เลือกบิดเบือนและ
เลือกเก็บรักษาความเช่ือของผู้บริโภคจึงแตกตา่งไปจากลกัษณะจริงของสินค้า 
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1.4.ความพอใจในตวัสินค้าทัง้หมดท่ีผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับแตกต่างกันไปตาม
ความแตกต่างของลกัษณะของตวัสินค้าถ้ารวมลกัษณะท่ีให้ความพอใจสงูสุดแก่ผู้บริโภคเข้า
ด้วยกนัก็จะเป็นสินค้าในอดุมคติของผู้บริโภค 

1.5.ผู้ บริโภคเกิดมีทัศนคติต่อตราทัง้หลาย ก็โดยวิธีการประเมิน (Evaluation 
Procedure) บางวิธีผู้บริโภคมกัใช้วิธีการประเมินบางวิธีขึน้อยู่กบัตวัผู้บริโภคและการตดัสินใจของ
เขา เช่น คณุภาพ ราคา เป็นต้น 

การจะประเมินทางเลือกหรือไม่ขึน้อยู่กับตวัผู้บริโภคและสถานการณ์การซือ้ บางคน
ประเมินอย่างละเอียดบางคนประเมินนิดหน่อยหรือไม่ประเมินเพราะจะซือ้แบบฉับพลนัทันที 
(Impulse) และเช่ือในสัญชาติญาณ บางครัง้ตัดสินใจเอง บางครัง้พึ่งเพ่ือนพึ่งหนังสือแนะน า 
ผู้บริโภคและพนกังานขาย ส าหรับค าแนะน าในการซือ้ 

2.การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) ในขัน้ตอนการประเมินผู้บริโภคจะจัดล าดับ
ความชอบตราสินค้าตา่งๆ ใน Choice Set และก็จะสร้างความตัง้ใจซือ้ขึน้โดยทั่วไปการตดัสินใจ
ซือ้ของผู้บริโภคมักจะท าการซือ้หาท่ีชอบมากท่ีสุดแต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการอาจเข้ามาขวาง
ระหวา่งความตัง้ใจกบัการตดัสินใจซือ้สามารถน าเสนอแบบจ าลองได้ดงันี ้

 
ภาพท่ี 2.3 ขัน้ตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซือ้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายความเสี่ยงท่ีรับรู้ (Perceived Risk) คือความไม่
แน่นอนท่ีผู้บริโภคเผชิญเขาไม่สามารถคาดคะเนผลลพัธ์ไว้ลว่งหน้าของการตดัสินใจผู้บริโภคต้อง
ตดัสินใจโดยค านึงถึงว่าจะซือ้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอะไรและซือ้ท่ีไหน เพราะว่าผลของการ
ตดัสินใจไม่แน่นอนผู้บริโภคต้องเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อท าการตดัสินใจจ านวนความเสี่ยงท่ี
ผู้บริโภครับรู้มากน้อยแตกต่างกันไปตามจ านวนเงินท่ีเขาเสี่ยงในการตดัสินใจซือ้และความไม่
แน่ใจในตวัเองของผู้บริโภควิธีการท่ีผู้บริโภคจัดการกับความเสี่ยง เช่น การค้นหาข้อมลูมีความ
ภกัดีตอ่ตราสินค้าท่ีใช้ประจ า การซือ้ตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงการซือ้จากร้านค้าปลีกท่ีมีช่ือ 

3. พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Posturchase Behavior) งานของนกัการตลาดมิได้สิน้ลงเมื่อมี
การซือ้สินค้าหลงัจากท่ีมีการซือ้สินค้าผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อให้เกิด



  16 

พฤติกรรมหลังการซือ้ซึ่ งขึ น้อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผู้ บ ริโภค 
(Consumer’s Expectation) กับการปฏิบัติการของสินคาั (Product’s Perceived Performance) 
มีผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ของการประเมิน 3 ประการ คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

3.1. การท างานท่ีแท้จริงท่ีสอดคล้องกับความคาดหมายจะน าไปสู่ความรู้สึกท่ีเป็น
กลาง (Neutral Feeling) 

3.2.การท างานท่ีเกินความคาดหมายน าไปสูค่วามพึงพอใจ (Satisfaction) และการ
ไมยื่นยนัการตดัสินใจด้านบวกและผลท่ีเกิดขึน้ภายหลงั (Positive Disconfirmation) 

3.3. การท างานต ่ากวา่ความคาดหมายท าให้เกิดความไมพ่ึงพอใจ (Dissatisfaction) 
และการไมยื่นยนัการตดัสินใจด้านลบ (Negative Disconfirmation) 

ส าหรับผลลพัธ์3ประการความคาดหมายของผู้บริโภคและความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชิดซึ่งผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีเพ่ิมต่อความคาดหมายเมื่อท าการประเมิน
ภายหลังการซือ้ (Post Purchase Evaluation) ผู้บริโภคอิงความคาดหมายไว้กับข่าวสารท่ีเขา
ได้รับจากผู้ขายเพ่ือนๆ และแหล่งอ่ืนๆถ้าผู้ขายอ้างอิงปฏิบัติงานของสินค้าของเขาเกินความเป็น
จริง ผลก็คือผู้บริโภคจะไม่พอใจ ดังนัน้ผู้ ขายจะต้องซ่ือสัตย์ในการเสนอข้ออ้างของสินค้าถ้า
ผู้บริโภคเกิดความพอใจเขาก็จะสร้างความซ่ือสตัย์ต่อตราสินค้าถ้าไม่พอใจอาจจะเลิกเป็นลกูค้า
เราหรือท าการคืนสินค้าหรือเตือนเพ่ือนไม่ให้ซือ้ (Voice Option) ดังนัน้ บริษัทควรจะวดัความ
พอใจของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ (กวี วงศ์พฒุ, 2539)(กวี วงศ์พฒุ, 2539) 

นอกจากนีก้็จะเกิดพฤติกรรมการลดความไมแ่น่นอนหรือความสงสยัในสินค้าหลงัการซือ้
ผู้บริโภคพยายามท่ีจกัท าให้เกิดความแน่นอนว่าการเลือกซือ้ของเขาเป็นสิ่งฉลาดซึ่งก็คือพยายาม
ท่ีจะลดความไมส่มดลุของความเข้าใจภายหลงัการซือ้ (Postpurchase Cognitive Dissonance) 
ผู้บริโภคจะลดความไมส่มดลุโดยการ 

1.ให้เหตผุลวา่เป็นการตดัสินใจซือ้ท่ีฉลาด 
2.ค้นหาโฆษณาท่ีสนบัสนนุการเลือก และหลีกเลี่ยงท่ีจะเลือก 
3.พยายามจงูใจเพ่ือน หรือบคุคลอ่ืนเพ่ือซือ้ตราสินค้าเดียวกนั 
4.เปลี่ยนไปใช้ตราอ่ืนเพ่ือให้มีความมัน่ใจ 

นอกจากนีก้ารใช้สินค้าและการขจัดทิง้ก็เป็นเร่ืองส าคัญท่ีนักการตลาดต้องท าการ
วิเคราะห์ถึงวิธีการท่ีลกูค้าใช้หรือขจัดทิง้สินค้าถ้าลูกค้าไม่พอใจและไม่ไม่แพร่ข่าวสารบริษัทก็
ล าบากถ้าน าไปขายให้ผู้ อ่ืนเราก็ขายสินค้าใหมไ่มไ่ด้ถ้าทิง้ไปนกัการตลาดจะต้องรู้วา่ทิง้เพราะอะไร
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ทิง้อย่างไรถ้าเป็นการทิง้ก่อนก าหนดนักการตลาดก็จะต้องวางแผนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเพ่ือ
รักษาลกูค้าไว้ส าหรับสินค้าใหมข่องบริษัท(กวี วงศ์พฒุ, 2539) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตดัสินใจของผู้บริโภคท าให้เราทราบถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้และเลือกใช้บริการของผู้บริโภคซึ่งในแต่ละขัน้ตอนธนาคารควรให้ความส าคญัและหา
วิธีการในการเข้าถึงลกูค้าเช่น ขัน้ตอนแรก การตระหนักถึงควรให้ลกูค้าเห็นถึงความส าคญัและสิ่ง
ท่ีลูกค้าจะได้รับการจากใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตขัน้ตอนท่ีสองการแสวงหาข่าวสาร
ธนาคารควรประชาสมัพันธ์เพ่ือให้ข้อมลูแก่ลกูค้าผ่านช่องทางต่างๆท่ีมีอยู่ เช่น พนักงานท่ีประจ า
เคาน์เตอร์สาขา แผน่พบั เวบ็ไซต์หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ขัน้ตอนท่ีสาม การประเมินทางเลือก
ธนาคารควรสร้างความโดดเดน่ การให้ข้อมูลท่ีถกูต้องครบถ้วนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้าง
ความน่าเช่ือถือของบริการเพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้หลังจากท่ีได้ท าการเปรียบเทียบกับ
ธนาคารคู่แข่งหลงัจากท่ีได้ตดัสินใจเลือกใช้บริการแล้ว น าไปสู่ขัน้ตอนสดุท้าย คือพฤติกรรมหลงั
การซือ้ ซึ่งธนาคารควรติดตามความพึงพอใจของลกูค้าและพัฒนาบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ(วิชยั โถสวุรรณจินดา, 2553) 

  จากแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจท่ีได้น าเสนอไปข้างต้นสามารถ
สรุปให้สอดคล้องกับการศึกษาในครัง้นีไ้ด้วา่การตดัสินใจในการใช้บริการของผู้บริโภค หมายถึง
พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคซึ่งมีกระบวนการในการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้บริโภคอยู่ 5 ขัน้ตอน คือการตระหนักถึง การเสาะแสวงหาข่าว การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจให้บริการและพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ 

แนวคดิและกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 
ธรุกิจให้บริการจะใช้เฉพาะส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไมเ่พียงพอ

จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองมือเพ่ิมนอกเหนือ 4 Ps (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547) ได้แก่ 
1. ตลาดภายใน (Internal Marketing) การตลาดภายในของบริษัทจะรวมถึงการ

ฝึกอบรมและการจูงใจบุคลากรในการบริการเพ่ือสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้ารวมถึงบุคลากรท่ีมี
ความถนัดเพ่ือสนับสนุนการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าเพราะบุคลากรเป็น
ผู้สร้างภาพพจน์ให้แก่ธรุกิจ 

2. การตลาดท่ีสัมพันธ์กันระหว่างผู้ ซื อ้และผู้ ขาย  (Interactive Marketing) 
หมายถึงการสร้างคุณภาพบริการให้เป็นท่ีเช่ือถือเกิดขึน้ในขณะท่ีผู้ขายให้บริการกับลูกค้าซึ่ง
คณุภาพจะเป็นท่ียอมรับหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูค้าการพิจารณาคุณภาพการ
ให้บริการลกูค้าจะใช้เกณฑ์ดงันี ้
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2.1 การเข้าถึงลูกค้า (Approach) บริการท่ีให้กับลูกค้าต้องอ านวยความ
สะดวกในด้านเวลาสถานท่ีแก่ลกูค้าท าเลท่ีตัง้เหมาะสมอนัแสดงถึงความสามารถของการเข้าถึง
ลกูค้า 

2.2 การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

2.2.1.ความสามารถ (Competence) 
2.2.2.บุคลาก ร ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร ต้ อ งมี ค วามช าน าญและมี ค วาม รู้

ความสามารถในงาน 
2.2.3.ความมีน า้ใจ  (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นท่ี

น่าเช่ือถือ 
2.2.4.มีความเป็นกนัเองมีวิจารณญาณ 
2.2.5.ความน่าเช่ือถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางในในบริการโดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า 
2.2.6.ความไว้วางใจ  (Reliability) บริการท่ีให้กับลูกค้าต้องมีความ

สม ่าเสมอและถกูต้อง 
2.2.7.การตอบสนองลกูค้า (Responsiveness)  
2.2.8.ความปลอดภัย (Security) บริการท่ีให้ต้องปราศจากอันตราย

ความเสี่ยงและปัญหาตา่งๆ 
2.2.9.การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั (Tangible) บริการท่ีลกูค้าได้รับจะให้

เขาสามารถคาดคะเนถึงคณุภาพของบริการดงักลา่วได้ 
2.2.10.ก า ร เ ข้ า ใ จ แ ล ะ รู้ จั ก ลู ก ค้ า  (Understanding / Knowing 

Customer) พนกังานต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าและให้ความสนใจตอบสนอง
ความต้องการดงักลา่ว 

2.2.11.ก า ร ท า ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ต ก ต่ า ง จ า ก คู่ แ ข่ ง  (Competitive 
Differentiation) งานการตลาดของผู้ให้และขายบริการจะต้องท าให้ผลิตภณัฑ์แตกตา่งจากคูแ่ข่ง
แต่เป็นความล าบากท่ีจะสร้างข้อแตกต่างของบริการอย่างเด่นชัดในความรู้สึกของลูกค้าการ
พฒันาคณุภาพการให้บริการเหนือกว่าคูแ่ขง่ซึ่งสามารถท าได้โดยการเสนอบริการในลกัษณะท่ีมี
แนวคิดริเร่ิมแตกตา่งจากบริการของคู่แขง่ขนัทั่วไปในด้านทรัพยากรบคุคลสถานท่ีสภาพแวดล้อม
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กระบวนการในการให้บริการบริการเสริมท่ีมีกิจการมีเพ่ิมเติมให้นอกเหนือจากบริการพืน้ฐานทัว่ไป
(วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547) 
สว่นประสมทางการตลาดของตลาดบริการ  

ส่วนผสมการตลาดของการบริการ  (Service Marketing Mix) ของสินค้านัน้โดย
พืน้ฐานจะประกอบด้วย 4Ps ได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ จัดจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาดแต่ส่วนผสมทางการตลาดของตลาดบริการจะแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาด
โดยทั่วไป (Zeithaml และ Bitner ,1996) ได้เสนอแนวคิดใหม่ในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับการบริการโดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดส าหรับบริการดงักล่าวประกอบด้วยส่วน
ประสมทางการตลาดดัง้เดิมหรือ 4P’s ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกบัสว่น
ประสมอีก 3 ส่วนได้แก่ People, Process และ Physical Evidence ดังนัน้ส่วนประสมส าหรับ
การตลาดบริการจึงประกอบด้วย 7P’s (ชยัสมพลชาวประเสริฐ, 2549) ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑ์ (Product : P1) 
2. ราคา (Price: P2) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place: P3) 
4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion: P4) 
5. พนกังาน (People: P5) 
6. กระบวนการในการให้บริการ (Process: P6) 
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence: P7) 

สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคมุ
ได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่ง(ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2541) ได้
กลา่วถึงสว่นประสมทางการตลาดไว้ดงันี ้

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งท่ีเสนอขายโดยธรุกิจเพ่ือสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วยสินค้าบริการความคิดสถานท่ีองค์การบริหารบคุคลผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์มี
มลูคา่ในสายตาของลกูค้าจึงมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ 

2.ราคา (Price) หมายถึงคณุคา่ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงินราคาเป็น P ตวัท่ีสอง
ท่ีเกิดมาถดัจากผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นัน้ถ้าสงูกวา่ราคาผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ดงันัน้กล
ยทุธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง 
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2.1.คณุคา่ท่ีรับรู้ (Product Value) ในสายตาของผู้บริโภคซึ่งต้องพิจารณาว่า
ผู้บริโภคยอมรับในคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ท่ีวา่สงูกวา่ราคาผลิตภณัฑ์นัน้ 

2.2.ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
2.3.การแขง่ขนัของคูแ่ขง่ในท่ีมีอยู่ในตลาด 
2.4ปัจจยัอื่นๆ 
 

2.การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบนัและ
กิจกรรมใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาดสถาบันท่ีน าผลิตภณัฑ์
ออกสูต่ลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาดสว่นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้าประกอบด้วย
การขนส่งการคลงัสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัการจัดจ าหน่ายซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
ดงันี ้

2.1.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์
และกรรมสิทธ์ิถกูเปล่ียนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบด้วยผู้ผลิตคน
กลางผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอตุสาหกรรม 

2.2.การสนบัสนนุการกระจายตวัสินค้าสูต่ลาด (Market Logistics) หมายถึงกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายตวัผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ช่องทางอตุสาหกรรม
การกระจายตวัสินค้าจึงประกอบด้วยงานท่ีส าคญัดงันี ้

2.2.1.การขนสง่ (Transportation) 
2.2.2.การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และการคลงัสินค้า(Warehousing) 
2.2.3.การบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory management 
2.2.4.การสง่เสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดตอ่สื่อสารเก่ียวข้องระหวา่ง 

ผู้ขายกบัผู้ ซือ้เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ้การติดตอ่สื่อสารอาจใช้พนกังานท า
การขาย(Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (No Personal Selling) เคร่ืองมือ
ในการติดต่อสื่อสารหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของลกูค้าผลิตภณัฑ์คูแ่ขง่โดยบรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนัได้เคร่ืองมือส าคญัตอ่ไปนี  ้

3.การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอขา่วสารเก่ียวกบัองค์กรและ (หรือ) 
ผลิตภณัฑ์บริการหรือความคิดท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อปุถมัภ์รายการ 

3.1กลยทุธ์ในการโฆษณาเก่ียวข้อง 
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3.1.1.กลยุทธ์การสร้างสรรค์การโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์การ
โฆษณา (Advertising) 

3.1.2.กลยทุธ์สื่อ (Media strategy) 
3.2การขายโดยใช้พนักงานขาย  (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสาร

และจงูใจตลาดโดยบคุคลงานในข้อนีจ้ะเก่ียวข้องกบั 
3.2.1 กลยทุธ์การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling Strategy) 

4.การจดัการหน่วยขาย (Sale Force Management) 
4.1. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการ

ขายท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใ ช้พนักงานขายและการให้ข่ายและการ
ประชาสมัพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซือ้โดยลกูค้าขึน้ตอนสดุท้ายหรือ
บคุคลอ่ืนในช่องทางการสง่เสริมการขายท่ีมี 3 รูปแบบคือ 

4.1.1.การกระตุ้นผู้บริโภคเรียกวา่การสง่เสริมการขายท่ีมุง่สูผ่ ู้บริโภค 
4.1.2.การกระตุ้นคนกลางเรียกวา่การสง่เสริมการขายท่ีมุง่สูค่นกลาง 
4.1.3การกระตุ้นพนกังานขายเรียกวา่การสง่เสริมการขายท่ีมุง่พนกังาน 

4.2.การให้ข่าวสารและการประชาสมัพันธ์  (Publicly and Public relation)การ
ข่าวสารเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงินส่วนข่าว
ประชาสมัพนัธ์หมายถึงความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีตอ่ 

4.3.การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response) และการตลาด
เช่ือมตรง (Online marketing) เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตา่งๆท่ีนกัการตลาดให้สง่เสริมการตลาดใช้สง่เสริมผลิตภณัฑ์โดยตรง
กบัผู้ ซือ้และท าให้เกิดการตอบสนองในพืน้ท่ีประกอบด้วย 

4.3.1.การขายทางโทรทศัน์ 
4.3.2.การขายโดยใช้จดหมายตรง 
4.3.3.การขายโดยแคตตาลอ็ก 
4.3.4.การขายทางโทรทัศน์วิทยหุรือหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ลกูค้ามี

กิจกรรมการตอบสนอง (ศิริวรรณเสรีรัตน์,2546) 
4.3.5.พนักงานขายพนักงานขายจะประกอบด้วยบุคคลทัง้หมดในองค์กรท่ี

ให้บริการนัน้ซึ่งจะรวมตัง้แต่เจ้าของร้านผู้บริหารพนักงานในทุกระดบัซึ่งบคุคลดงักลา่วทัง้หมดมี
ผลตอ่คณุภาพของการให้บริการ 
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4.3.6.กระบวนการให้บริการกระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัมากต้องอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการ
ท าให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถสง่มอบบริการท่ีมีคณุภาพเน่ืองจากการให้บริการโดยทัว่ไปมกัจะ
ประกอบด้วยหลายขัน้ตอนได้แก่การต้อนรับการสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นการให้บริการตามความ
ต้องการการช าระเงินซึ่งในแต่ละขัน้ตอนต้องประสานเช่ือมโยงกันอย่างดีหากมีขัน้ตอนใด  
ไมด่ีแม้แตข่ัน้ตอนเดียวย่อมท าให้การบริการไมเ่ป็นท่ีประทบัใจแก่ลกูค้า 

4.3.7สิ่งแวดล้อมทางกายภาพการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพสภาพแวดล้อมการออกแบบภาพลกัษณ์ของอาคารสถานท่ีของตวัผลิตภัณฑ์นัน้ว่ามี
ความเหมาะสมหรือสวยงามเพียงใดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่อาคารท่ีประกอบธุรกิจ
เคร่ืองมืออปุกรณ์การตกแตง่สถานท่ีเคาน์เตอร์ให้บริการและอ่ืนๆสิ่งเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัหนึ่งในการ
เลือกใช้บริการก็ย่อมจะมีดงันัน้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพดดูีและสวยงามเพียงใดบริการก็ย่อมจะมี
คณุภาพตามด้วย (ดร.ชยัสมพลชาวประเสริฐ,2549) 

แนวคดิเก่ียวกับความต้องการท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอยู่อาศยั (Housing) เป็นผลผลิตท่ีลกัษณะเป็นเอก (Unique) แตกตา่งจากผลผลิตอ่ืน

คือบ้านอยู่อาศยัต้องลงรากปักหลกัไมท่ี่ใดก็ท่ีหนึ่ง (เป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเคลื่อนย้ายไม่ได้) ดงันัน้
มลูค่าของบ้านอยู่อาศยัจะถูกกระทบอย่างมาก โดยละแวกบริเวณท่ีบ้านตัง้อยู่ บ้านเป็นผลผลิต
หรือสินค้าท่ีมีความคงทนยาวนาน (Very Durable Good) อาจจะใช้ประโยชน์ได้นาน 50 ปี ถึง 
100 ปีก็มีบ้านเป็นผลผลิตท่ีมีขนาดใหญ่เทอะทะ (Bulky Commodity) จึงต้องท าการก่อสร้างไว้
กลางแจ้งเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้อากาศและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ สามารถก่อให้เกิดหรือเป็นอปุสรรค
ตอ่กระบวนการผลิตได้และบ้านเป็นสินค้าท่ีมีราคาแพงทีเดียวเมื่อเทียบกับรายได้โดยเฉลี่ยของ
ประชากร (ครัวเรือน) ส าหรับประชากรสว่นใหญ่แล้วราคาบ้านอยู่อาศยัอาจจะสงูกว่ารายได้โดย
ทัง้ปีของพวกเขาหลายเท่าตวัด้วยเหตนีุ ้คนจ านวนมากจ าต้องท าการกู้ เงินมาซือ้บ้านและท่ีดิน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งท่ีอยู่อาศยันัน่เอง(ประจกัษ์ ศกนุตะลกัษณ์, 2531) อปุสงค์ท่ีอยู่อาศยัจะเหมือนกับ
อปุสงค์ของสินค้าอ่ืนๆคือจะต้องมีส่วนประกอบสองประการเกิดขึน้ก่อนจึงจะมีอปุสงค์เกิดขึน้ได้
(อษุณี ทอย, 2542)คือ 

1.มีความต้องการหรือความจ าเป็นเกิดขึน้ (want/need) เป็นความต้องการท่ีอยู่
อาศัยท่ีปรารถนา เน่ืองจากท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสี่อย่างท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์ และเหตผุลส าคญัท่ีเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัตอ่มนษุย์ คือ 
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1.1.คนต้องการความปลอดภยัโดยใช้ท่ีอยู่อาศยัเป็นท่ีป้องกันอนัตรายต่างๆ ได้แก่
จากสตัว์ร้ายและคนร้าย 

1.2.คนต้องการความสบาย โดยใช้ท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีคุ้ มแดด คุ้ มฝน ไม่ถูกภัย
ธรรมชาติคกุคาม 

1.3.คนต้องการใช้ท่ีอยู่อาศยัไว้เป็นท่ีเก็บทรัพย์สินสมบตัิและเคร่ืองมือใช้ 
1.4.คนต้องการใช้ท่ีอยู่อาศยัไว้ใช้เป็นท่ีพกัพิงกายยามเจ็บป่วย 
1.5.คนต้องการมีท่ีอยู่อาศยัท าให้เกิดความรู้สกึมัน่คงในชีวิต เพราะการมีบ้านเท่ากบั

มีหลกัประกนัในชีวิตวา่จะไมต้่องเร่ร่อนและยงัเป็นแหลง่รวมความรัก ความอบอุน่ 
1.6.คนต้องการมีท่ีอยู่อาศยัถือว่าเป็นศกัดิ์ศรี แสดงฐานะทางสงัคม ผู้ เป็นเจ้าของ

เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นท่ียอมรับของสงัคม มีหน้ามีตา ยังเป็นท่ีพึงของผู้ อ่ืนได้และไม่ต้อง
อาศยัผู้ อ่ืน 

1.7.ท่ีอยู่อาศยัถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีคา่มาก หาได้ยาก ดงันัน้ผู้ ท่ีมีบ้านมีท่ีอยู่อาศยัจึง
ถือวา่เขาประสบผลส าเร็จในชีวิตด้านหนึ่ง 

1.8.คนท่ีมีท่ีอยู่อาศยัจะมีความรู้สึกเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ไมต้่องคอยเกรงใจ
จะท ากิจการใดในท่ีอยู่อาศยั อนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตวัเอง ตอ่ครอบครัว ก็สามารถท าได้โดย
อิสระ 

โดยปกติมนษุย์เมื่อเกิดมาก็อาศยัอยู่กับพ่อ แม่ ญาติ พ่ีน้อง ตลอดจนผู้ปกครอง แต่เมื่อ
ถึงเวลาหนึ่ง คนก็จะต้องการท่ีอยู่อาศยัใหม ่เน่ืองจากมีครอบครัว มีความต้องการแยกบ้านหรือ
สร้างครอบครัวใหม ่ยกเว้นกรณีต้องการอยู่กับพ่อแม ่และเมื่อเติบโตเป็นผู้ ใหญ่เพียงพอ มีอาชีพ
เป็นหลกัเป็นฐาน สามารถเลีย้งตวัเองได้ ก็อาจรู้สกึวา่สมควรมีบ้านมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง 

1.มีอ านาจซือ้ (purchasing power) เป็นความต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีประชาชน
สามารถจ่ายและเต็มใจจ่ายเพ่ือซือ้บ้าน คนเราต้องการท่ีอยู่อาศยัเมื่อถึงเวลาแต่จะสามารถซือ้ท่ี
อยู่อาศยัได้ขึน้อยู่กบั 

1.1.รายได้ จะต้องมีเพียงพอท่ีจะหาซือ้บ้านหรือท่ีอยู่อาศยัได้ 
1.2.ราคาบ้านหรือท่ีอยู่อาศยั ราคาท่ีดิน ซึ่งราคาบ้านส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับราคา

วสัดกุ่อสร้าง 
1.3.ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเร่งหรือลดอ านาจซือ้ ได้แก่ การกู้ เงินจากแหล่งเงินทุน เช่น 

ธนาคารหรือเงินทุนหลกัทรัพย์ เครดิตจากบริษัทท่ีขายท่ีอยู่อาศยัหรือหมู่บ้านจัดสรร หรือความ
นิยมการมีบ้าน 
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จากแนวคิดเก่ียวกับความต้องการท่ีอยู่อาศยัของผู้บริโภค พอสรุปได้วา่ ท่ีอยู่อาศยัเป็น
ปัจจยัหนึ่งในปัจจยั 4 อย่าง ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ และการท่ีจะได้ท่ีอยู่อาศยั
มาเป็นสมบัติของตนเองนัน้  มนุษย์ย่อมมีเหตุผลท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ
องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัของมนษุย์ โดยภาพรวมแล้วมนษุย์ยงัคงมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีการจัดล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย์ 5 ขัน้ตอน คือ ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการด้านความรัก ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง 
และความต้องการสมหวงัของชีวิต ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในความต้องการท่ีอยู่อาศยัของผู้บริโภค
(อษุณี ทอย, 2542) 

 

แนวคดิเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวติ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ วิถีท่ีคนมีชีวิตอยู่ (How One Lives) ซึ่งหมายถึง 

รูปแบบซึ่งคนเราใช้ชีวิต ใช้เวลา และใช้จ่ายเงิน (Engle et al., 1995) 
ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต คอทเลอร์ (Kotler, 2000) กลา่ววา่ รูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือรูปแบบการด าเนินชิวิตในโลกท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม 
ความสนใจ และความคิดเห็นของบคุคลนัน้ๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวติจะแสดงออกถึงตวับคุคล
นัน้ท่ีมีปฎิสมัพันธ์กบัสิ่งแวดล้อมของเขาทัง้หมด รูปแบบการด าเนเชีวิต (Lifestyle) หรือมีช่ือเสียง
อีกอย่างหนึ่งว่าลกัษณะทางจิตวิทยาสงัคม(Psychographics) (Onkvisit; & Shaw, 1994) ชีวิตมี
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับคุณค่า และ บุคลิกภาพของผู้บริโภค และนักการตลาดน ามาใช้
ประโยชน์มากในปัจจบุนั ได้มีผู้ให้ความหมายของ รูปแบบการด าเนินชีวิตดงัตอ่ไปนี ้

อดลุย์จาตุรงคกุล(2545: 284-285)แบบของการใช้ชีวิต( lifestyle) หมายถึงมนุษย์อยู่ 
รวมกนัเป็นกลุม่แตล่ะกลุม่มีกฎ หรือเกณฑ์ท่ีทกุคนในกลุม่พึงถือปฏิบตัิ พฤติกรรมของแตล่ะคนใน 
กลุม่ จึงเป็นไปในท านองเดียวกนั เมื่อกลุม่สงักดัชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรม พฤติกรรมของบคุคล 
ในวฒันธรรมเดียวกนัก็จะมีรูปแบบ เช่น บคุคลผู้ เป็นสมาชิกของกลุม่ชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรม
จะ พฒันาแบบแผนของการด ารงชีพตลอดจนถึงแบบเป็นของการบริโภคขึน้มาเพ่ือใช้ในสงัคม 

แองเจล(James F.Engle. 1993: 449)ได้ให้ความหมายของแบบการด ารงชีวิตว่า
เป็น แบบท่ีบุคคลด ารงชีพ และใช้จ่ายเวลาและเงิน (Patterns in which people live and spend 
time and money) ดงันี ้

1. วิธีท่ีเราด ารงชีวิต เช่น อาหารเช้าทานกาแฟ ขนมปัง และไข่ดาว (ปรุงได้
รวดเร็ว และคน ใช้เป็นผู้ เตรียมอาหาร) 
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2. สินค้าท่ีเราซือ้จริงอยู่วัฒนธรรมในการกินอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่
สินค้ามีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสนอขาย ไก่มีการแบ่งขายเป็นชิน้ มีอาหารส าเร็จรูปแช่เย็น 
มีการซือ้ในแต ่ละครัง้จ านวนมาก เพ่ือเอาไว้ใช้นานๆ ต้องมีตู้ เย็นไว้ถนอมอาหาร สรุปแล้ววิธีการ
ขาย และวิธีการ ซือ้ในสมยัปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เหมาะกบัแบบของการใช้ชีวิตของบคุคล
ในปัจจบุนั 

3. วิธีการใช้สินค้า จะเห็นได้วา่เสือ้ผ้าท่ีเราซือ้มาสวมใสไ่ด้ทนัที อาหารส าเร็จรูปก็
ปรุงได้ทนัทีด้วยเตาธรรมดา หรือเตาไมโครเวฟ สรุปแล้วการใช้สินค้าสะดวกขึน้ 

4. มองสินค้าอย่างไร สินค้าถกูมองวา่จะน ามาใช้เพ่ือผอ่นแรง และประหยดัเวลา 
5. แบบการใช้ชีวิตขึน้อยู่กับปัจจัยมากมาย แบบดงักล่าวเป็นลกัษณะท่ีฝังแน่น

ในตวับุคคลซึ่งได้รับการสร้าง และขดัเกลาโดยการปฏิบตัิตอบตอ่กนัทางสงัคม เมื่อบุคคลผา่นแต่
ละขัน้ตอนของวงจรชีวิต ดงันัน้ แบบของการด ารงชีวิตจึงได้รับอิทธิพลของปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
สถานการณ์ครอบครัว ความต้องการ ทศันคติ และลกัษณะสว่นบคุคล ฯลฯ แบบของการใช้ชีวิต
แสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของบุคคล (Self-image or Self-concept) เป็นทัง้หมดท่ีตวัเรามีอยู่ อนั
เป็นผลมาจากวฒันธรรม สถานการณ์ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีพ ตลาดท่ีมี
บุคคลซึ่งมีแบบของการใช้ชีวิตเดียวกันนัน้ดไูด้จากกลุ่มบุคคลท่ีใช้เวลา ค านิยามและความเช่ือ
เหมือนกันตลอดจนมีคณุสมบัติทางเศรษฐกิจสงัคมเหมือนกัน และคณุสมบัติเหลา่นีเ้ก่ียวพนักับ
การท ากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ของกลุ่มบุคคลดงักล่าวด้วยแบบของการใช้ชีวิต
นอกจากจะเป็นแบบการด ารงชีพแล้ว ยังเป็นแบบความสนใจอีกด้วยเช่น คนมีรายได้เท่ากันแต่
บริโภคตา่งกนั เพราะแบบการใช้ชีวิตตา่งกนัทัง้บคุคล และครอบครัวท่ีด ารงชีพอยู่ในสงัคมปัจจบุนั
สามารถแสดงแบบของการใช้ชีวิตให้เห็นได้โดยชัดเจน ดงัเช่นเราได้ยินบ่อยๆ วา่สมยันีม้ีคน “แต่ง
กบังาน” “ครอบครัวฝากท้องไว้นอกบ้าน” เหลา่นีเ้ป็นการสรุปให้เห็นถึงแบบของการใช้ชีวิต แบบ
ของการใช้ชีวิตอาจจะเป็นไปได้ทัง้การรู้ตวั และไม่รู้ตวั เราอาจตดัสินใจซือ้สินค้าโดยรู้ตวัว่าเป็น
อิทธิพลของแบบในการใช้ชีวิตก็ได้ แตส่่วนมากเราไมรู้่ตวัวา่มนัมาจากสิ่งนัน้บคุคลสว่นใหญ่รักษา
แบบของการใช้ชีวิตของตนไว้โดยมีการเปลี่ยนแปลงบ้างทีละน้อย การรักษาหรือการเปลี่ยนแบบ
ของการใช้ชีวิตของบคุคล หรือครอบครัวมกัจะต้องเกิดจากมีการบริโภค และตดัสินใจซือ้สินค้า ซึ่ง
ก็น่าจะเป็นท่ีสนใจของนกัการตลาด อิทธิพลของแบบการใช้ชีวิตท่ีมีต่อการตดัสินใจซือ้แสดงให้
เห็นได้ดงัรูป 

(อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2545) ให้แนวทางการศกึษาแบบของการใช้ชีวิต วา่ผู้บริโภคใช้แบบ
ของการใช้ชีวิต เพ่ือลดความไมส่อดคล้อง และความไม่สมดลุในค่านิยม โดยการแปลความหมาย
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เหตกุารณ์ท่ีล้อมรอบตวัเขาพร้อมทัง้ท านายเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดด้วย การกระท าเช่นนีท้ าให้คา่นิยม
มีความคงทนถาวร แต่แบบของการใช้ชีวิตกลบัเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งก็ท าให้นักวิจยัต้อง
คอยสนใจ และคอยปรับวิธีการวิจยัตลอดจนปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดPsychographics เป็น
เทคนิคท่ีนกัวิจยัใช้เพ่ือวดัแบบของการใช้ชีวิต ค าท่ีใช้แทนกนัคือ AIOซึ่งหมายถึง การวดักิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinions)รายละเอียดของ AIO มีดังนี  ้
(อดลุย์ จาตรุงค์กลุ. 2543 : 285) 

A คือกิจกรรมซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่นดูทีวี จ่ายของร้านค้า แม้ว่า
ปฏิกิริยานีใ้ครๆ ก็เห็นอยู่แตก่็ไม่สามารถจะหาเหตผุลของการกระท าได้หมด และก็ไมจ่ะมีใครท า
การวดัเพ่ือหาเหตผุลของปฏิกิริยานี ้

I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือวตัถุโดยมีระดบัของ
ความตื่นเต้นท่ีเกิดขึน้เมื่อได้ตัง้ใจติดตอ่กนั หรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษกบัมนั 

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปค าพดูหรือเขียน “ตอบ” ท่ีบคุคลตอบตอ่สถานการณ์
ท่ีกระตุ้นเร้าท่ีมีการถามค าถาม ความคิดเห็นเราใช้เพ่ืออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเน 
และการประเมินคา่ เช่นเช่ือในสิ่งซึ่งบคุคลอ่ืนตัง้ใจ ความเช่ือเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ประเมนิ
รางวลัท่ีจะได้รับจากการเลือกทางเลือก และโทษท่ีจะเป็นผลของการเลือกทางเลือกรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะถกูก าหนดด้วยปัจจยัตา่งๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ประสบการณ์ท่ีผา่นมา ลกัษณะท่ีติด
มาตัง้แตเ่กิด และสถานการณ์ในปัจจบุัน สิ่งดงักลา่วเหล่านีม้ีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภคทุก
คนจะมีการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง และจะได้รับการปรุงแต่งขดัเกลาโดยผ่านการปฏิสมัพันธ์
ทางสงัคม ไปตามล าดบัขัน้ตอนของวงจรชีวิต 

 
การท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) 

การท าการตลาดโดยให้ความส าคัญกับรูปแบบการด าเนินชี วิต  (Lifestyle) ของ
กลุม่เป้าหมายโดยมุง่เน้นวา่การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ  ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมลง
ตวักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของพวกเขา ไม่วา่จะเป็นการออกแบบสินค้าหรือบริการ การส่ือสาร
การตลาด การจดักิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น 

การท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต จะมีการท างานท่ีส าคญั 3 ขัน้ คือ 
1. การแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Segmentation) 

ในการแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภคนัน้มีเกณฑ์หรือตวัแปรในการแบ่งได้หลายเกณฑ์ เช่น ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส รวมถึงสถานะหรือระดบัชัน้ในสงัคม เป็นต้น 
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เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ เช่น เขตท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น เกณฑ์พฤติกรรมการใช้สินค้า 
ประโยชน์ท่ีต้องการจากสินค้า ตลอดจนความภกัดีต่อตราสินค้า เป็นต้น และเกณฑ์อ่ืน ๆ จ านวน
มาก 

2. การแบ่งสว่นตลาดผู้บริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Segmentation) 
คือ การแบ่งส่วนตลาดตามวิถีการด าเนินชีวิต  ซึ่งตัวแปรในการใช้แบ่งก็คือ  AIOs นั่นเอง 
นักวิชาการเ รียกการแบ่งส่วนตลาดนีว้่าการแบ่งส่วนตลาดผู้ บริโภคตามหลักจิตวิทยา  
(Psychographic Segmentation) โดยส่วนของตลาดท่ีได้จากการแบ่งส่วนตลาดวิธีนี  ้อาจ
แตกต่างจากอาชีพ มีอาย ุรายได้ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั แตม่ีความคล้ายคลึงกันในกิจวตัร 
กิจกรรมท่ีท า มีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั หรือมีมมุมอง ความคิดเห็น ความเช่ือ ค่านิยมท่ีคล้าย 
ๆ กนั ข้อมลูรูปแบบการด าเนินชีวิตของลกูค้าอาจจะได้มาจากโครงการส ารวจวิจยั ท่ีเรียกวา่ 

การส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค  (Lifestyle Survey) หรืออาจได้มา
จากการเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต ประวัติการซือ้ข้อมูลการเข้ารับบริการ 
ประวตัิการติดตอ่ท่ีบนัทึกจากศนูย์บริการหรือ Call Center เป็นต้น ข้อมลูท่ีมีคณุภาพและปริมาณ
มากเพียงพอก็จะสามารถน ามาใช้ท าการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคตามรูปแบบการด าเนินชีวิต  
(Lifestyle Segmentation) ได้โดยจะตัง้ค าถามหลกั ๆ สองค าถามตามล าดบั คือ 1) สามารถใช้ตวั
แปรนีแ้ยกกลุ่มลกูค้าได้หรือไม่ และ 2) ควรแยกกลุ่มลกูค้าออกเป็นก่ีกลุ่ม ซึ่งเรียกวา ท าการแบบ
แยกวิเคราะห์ (Discriminate Analysis) และ ท าการวิเคราะห์แบบรวมกลุ่ม (Cluster Analysis) 
หลงัจากนัน้นกัการตลาดก็จะระดมความคิดเพ่ือเติมภาพของแตล่ะกลุม่ (Segment) ให้เตม็วา่เป็น
ใคร รุ่นราวคราวไหน คา่นิยมของชีวิตคืออะไร เป็นต้น 

การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดผู้บริโภคตามรูปแบบการค าเนินชีวิต  (Lifestyle 
Positioning) การก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนทางการตลาดของตวัเองเพ่ือบอกผู้บริโภค  หรือการ
ก าหนดต าแหน่งครองใจผู้บริโภคไว้วา่เราไมเ่หมือนคนอ่ืน มีอยู่มากมายหลายวิธี แต่แนวทางของ
การท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Marketing) จะเลือกบอกลกูค้าว่า “เราคือ 
Your Lifestyle Product” หรือเลือกท่ีจะบอกวา่ เราคือรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบนีเ้ช่น แทนท่ีจะ
เน้นเสนอความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของเคร่ืองใช้ในบ้าน เลือกท่ีจะเสนอเป็นรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตตามเทคโนโลยี ท่ีลงตวักบัชีวิตลกูค้า และแทนท่ีจะเน้นเสนอท่ีวา่รับสง่ข้อมลู GPRS ได้รวดเร็ว
ก็เลือกท่ีจะเสนอ โทรศพัท์ตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Mobile Lifestyle) หรือแทนท่ีจะเน้นเสนอ
วา่คา่โทรศพัท์คุ้มคา่ ประหยดั ใช้บริการได้สะดวก ก็เลือกท่ีจะเสนอ รูปแบบท่ีเป็นอิสระ (Freedom 
Lifestyle) และเลือกท่ีจะสื่อถึงความรู้สกึท่ีเป็นอิสระ (Feeling of Freedom) เป็นต้น 
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3. การสร้างตราตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Branding) คือ การสร้าง
ตราให้เป็น “Lifestyle Brand” หรือก็คือ การสร้างตราโดยใช้รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นความ
แตกต่างท่ีส าคัญส่วนตราสินค้าตามรูปแบบการด าเนินชี วิต  (Lifestyle Brand) คือ ตราท่ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ีเป็นภาพรวมของวิถีการด าเนินชีวิตแบบหนึ่ง ๆ ซึ่งการสร้างตราตามรูปแบบการค า
เนินชีวิต มีแนวทางส าคญัอยู่ 3 ประการ คือ 

3.1 สร้างตราให้มีจดุเดน่ของตวัเอง (Self-expressive Benefits) คือ ต้องเป็นตรา
ท่ีใคร ๆ ก็รู้วา่ลกูค้าผู้ใช้ตรานีเ้ป็นใคร มีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างไร เช่น ตรา Jeep เป็นตราท่ีให้
ภาพลกัษณ์หลาย ๆ อย่างเก่ียวกับผู้ ใช้รถยนต์ตรานี  ้โดยเฉพาะเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต เช่น 
ผู้ใช้รถยนต์ Jeep มีลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชอบการเดินทางท่องเท่ียว รักความเป็นอิสระ 
และมีความเป็นตวัของตวัเองสงู เป็นต้น 

3.2 ใช้การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน  (Integrated Marketing 
Communication: IMC) เพ่ือสื่อสารบคุลิกภาพลกัษณ์ของตราอย่างคงเส้นคงวา 

3.3 ใช้กลยุทธ์การขยายตราไปยังผลิตภัณฑ์อ่ืน  (Range Branding) ค านีจ้ะ
คล้ายกบัการขยายตราสินค้า (Brand Extension) แต่มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมคือ ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ขยาย
ตราออกไปนัน้ จะต้องไมม่ีการเปลี่ยนแปลงตลาดในด้านกลุม่รูปแบบการด าเนินชีวิตและกลุม่ตาม
หลักจิตวิทยา (Lifestyle & Psychographic Group) เช่น ตรา Polo Ralph Lauren ท่ีวางตลาด
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ตราเดียวกนัมากมาย แต่ทุกผลิตภณัฑ์ยังคงจบักลุ่มรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตกลุ่มเดิมการท าการตลาดตามรูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นการตลาดท่ีไมม่ีการจ ากัดขอบเขต
ของการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าเพียงแคส่ินค้าหรือบริการท่ีมีเท่านัน้ แตย่งัมุง่ขยายโอกาสใน
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  และจะท าให้ทราบความต้องการซือ้  สินค้าของลูกค้า
ตลอดเวลาซึ่งจะช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าได้ และยงัเป็นการสร้างพนัธะท่ียังยืนกับ
ลกูค้าอีกด้วย (อนชิุต เท่ียงธรรม, 2547) 

 

แนวคดิเก่ียวกับคอนโดมเินียม  
คอนโดมิเนียมไม่ใช่สิ่งใหมใ่นสงัคมมนุษย์ชาติและในแวดวงของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

เพราะจากการค้นคว้าได้ค้นพบวา่ ชาวเบบิโลเนียน (Babylonian) ได้บนัทึกไว้มีมาแล้วกวา่ 2,000 
ปี ก่อนคริสตกาล (2,000 B.C) หรือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งนบัวา่นานมาก 

ตามรายงานในเอกสารประวตัิศาสตร์  ระบุว่าคอนโดมิเนียม เร่ิมต้นเมื่อมีชาวยุโรปได้
สร้างบ้านขึน้ 2 ชัน้ เป็นท่ีอยู่อาศยั และได้ขายพืน้ท่ีของบ้านชัน้ล่างให้แก่ผู้ อ่ืนไป   ส่วนชัน้บน
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เจ้าของบ้านเก็บไว้อยู่เองเพ่ือท่ีจะรอเก็งก าไร   ในบันทึกไม่ได้บอกไว้  แต่มีการถือครองกรรมสิทธ์
ในท่ีดินและบ้านหลงันัน้ร่วมกนัภายใต้หลงัคาเดียวกนั  เพียงแตแ่ยกการถือครองโดยเดด็ขาดคง มี
การแชร์คา่ดแูลบ ารุงรักษาด้วยกัน ซึ่งเจ้าของร่วม ทัง้สองอาจจะแบ่งพืน้ท่ีส าหรับผกูม้า ผกูลา คง
ไมต้่องมาทะเลาะเร่ืองท่ีจอดรถเหมือนปัจจบุัน  แมบ้่านท าความสะอาดบ้านก็อาจจะตกลงกันว่า
ภรรยาใครวา่งก็ผลดัเวรกันดแูล ฝ่ายสามีก็จะช่วยกันซ่อมบ ารุงหลงัคา บนัได และไม่มีอะไรท่ีมนั
ซับซ้อนมาก สิ่งของท่ีจะต้องออกแรงช่วยกัน หามาแชร์ ก็อาจจะเป็นฟืนส าหรับเตาผิงยามฤดู
หนาว (สมยศ แสงสวุรรณ, 2542) 

พอมาถึงยคุกลาง (Middle Age) ระหว่างศตวรรษท่ี 5-15 ก็เร่ิมท่ีจะมีคอนโดมิเนียมท่ีอยู่
ในเมืองหรือชุมชนใหญ่ท่ีอยู่ร่วมกัน ในสมยัก่อนในนครก็มีก าแพงเมือง (Walled City) ล้อมรอบ
เพ่ือป้องกนัข้าศึกรุกรานนคร หรือเมืองท่ีมีก าแพงกัน้อาณาจกัรไว้ก็จะท าให้มีพืน้ท่ีจ ากดั พลเมือง 
ก็ได้มีการสร้างท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมและซ้อนๆ กนั ประมาณในศตวรรษท่ี 12 ซึ่งประเทศเยอรมนัเอง ก็
เช่นเดียวกนั มีก าแพงนครเมืองเล็กๆ จึงเกิดความแออดั ราคาท่ีดินจะสร้างบ้านสงูมาก ชาวบ้าน
เดือดร้อนเร่ืองท่ีอยู่อาศยัจึงต้องมีการสร้างอาคารท่ีมีห้องมากๆ และแบ่งกันอยู่เป็นครอบครัวและ
ถือครองกรรมสิทธ์ิพืน้ท่ีกัน ปัจจุบันแถบแคว้นบาวาเรีย (Bavaria) ทางใต้ของเยอรมันติดกับ
สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียจะเห็นเป็นช่องๆ เป็นรูเข้าไปแถบเชิงเขาเป็นท่ีอยู่ของคนงานท่ีสร้าง
ปราสาทเชินบรุน 

ประเทศแถบตะวนัตกของมหานครสมทุรแอตแลนติก (Atlantic) อย่างประเทศบราซิล 
(Brazil) และเปอร์โตริโก (Puerto Rico) ถือว่าเป็นประเทศแรกท่ีมีการตรากฎหมายขึน้มาว่าด้วย
การอยู่ร่วมกนัแบบคอนโคมิเนียม สว่นในอเมริกาก็มีการถือครองกรรมสิทธ์ิพืน้ท่ีในคอนโดมิเนียม 
ในปี พ.ศ.2480  เมื่อกลุม่ทหารผา่นศกึของอเมริการวมตวักันซือ้อพาร์ทเม้นท์ในนครนิวยอร์ค และ
มีการน าห้องชดุไปค า้ประกนัในการกู้ ยืมเงินหรือจ านองไว้กับธนาคารจนมีการครองกรรมสิทธ์ิท่ี
ถกูต้องตามกฎหมายในปี พ.ศ.2504 

ในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ได้มีการลงทุนทางด้านท่ีอยู่อาศยัเฉพาะคอนโดมิเนียม
เกิดขึน้มากในแถบทวีปทางยุโรป และเพ่ิมจ านวนมากขึน้ ตอ่มาหลงัสงครามโลกซึ่งเคยอยู่ภายใต้ 
การปกครองของอเมริกาเกือบ 50 ปี จึงได้น าเอารูปแบบของคอนโดมิเนียมและกฎหมายเก่ียวกับ 
การถือครองในอาคารชุดของอเมริกามาใช้ หลังจากนัน้การอยู่ร่วมกันแบบอาคารชุดก็เข้าสู่
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเหมาะสมกบัภมูิประเทศมากเพราะมีพืน้ท่ีน้อย สว่นฮ่องกงซึ่งองักฤษมาขอเช่า
ทัง้เกาะจากประเทศจีนโดยท าสญัญาเช่า 99 ปี และได้หมดสญัญาลงเมื่อปี พ.ศ.2540 ฮ่องกงมี
การก่อสร้างคอนโดมิเนียมมาก และอาคารค่อนข้างสูงเป็นส่วนใหญ่เพราะมีพืน้ท่ีจ ากัดและ
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ประชาชน หนาแน่นมาก ราคาแพงมาก ประชาชนมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดี มี
สถาบันเปิด การเรียนการสอนเก่ียวกับการจัดการด้านท่ีอยู่แบบอาคารชุดมานาน (สมยศ แสง
สวุรรณ, 2535)  

คอนโดมิเนียมในประเทศไทย ค าจ ากัดความของค าว่า “อาคารชดุ” หรือคอนโดมิเนียม 
คืออาคารท่ีสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนบุคคล (Personal Property) และอีกส่วนหนึ่งคือกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์
สว่นกลาง (Common Property) ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชดุ (Master Deed) 

คอนโดมิเนียมในประเทศไทยเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ.2513 กลางกรุงเทพมหานคร ถนนราชด าริ
แถวๆ ส่ีแยกราชประสงค์ซึ่งเป็นท่ีตัง้โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพมหานคร (Regent Bangkok) ปัจจบุัน
ในยุคแรกๆ โครงการไม่ประสบความส าเร็จเพราะยงัใหม่มากในการอยู่ร่วมกนัแบบอาคารชดุของ
สงัคมไทย หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ.2516 ก็มีกลุม่นกัลงทนุจากตา่งประเทศทางด้านอสงัหาริมทรัพย์
แถบประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงพยายามท่ีจะสร้างคอนโดมิเนียมเพ่ือสนองความต้องการของคน
เมืองกรุงท่ีคาดวา่จะมีปัญหาด้านท่ีอยู่อาศยัและการเดินทาง 

สาระท่ีส าคญัก็คือ เจ้าของร่วมกันออกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาการบริการสว่นรวม และ ท่ีเกิด
จากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประโยชน์ร่วมกนั รวมทัง้คา่ภาษีอากรและการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน
สว่นกลาง ทัง้นีห้มายถึงกลุม่ของเจ้าของร่วมจะต้องร่วมจดัตัง้หน่วยบริหารงานจดัเป็นรูปนิติบคุคล 
หรือด าเนินการดแูลอาคารชุดร่วมกันและให้บริการด้าน “เคหะบาล” ต่อตวัอาคารชุด นัน้ๆ โดย
เจ้าของอาคารชดุทัง้หลายจะต้องยินยอมออกคา่ใช้จ่ายในประการนี ้ซึ่งในพระราชบัญญัติระบไุว้
ว่านอกจากจะท าการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดแล้วยังต้องพร้อมใจกันจดทะเบียนนิติบุคคล 
อาคารชดุด้วยเพ่ือท าหน้าท่ีดงักลา่ว (มานพ พงศทตั และศกัดิ์ชยั ศิรินทร์ภาณ,ุ 2522) 

1.ความหมายของอาคารชดุ 
เมื่อพิจารณาในลกัษณะกายภาพ อาคารชุดหมายถึง อาคารท่ีมีความสูงโดยได้มี

จ านวน ห้องอาศัยหลายห้องรวมกันในอาคารเดียวกัน ซึ่งในแต่ละห้องพักอาศยัเป็นห้องชุดอัน
ประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน า้ โดยท่ีขนาดของห้องชดุไมม่ีเกณฑ์ก าหนด
ท่ีแน่นอน ทัง้นีห้้องชุดอาจประกอบด้วยห้องชุดแต่ละห้องชุดไม่เท่ากัน หรือมีพืน้ท่ีใช้สอยใน
อตัราสว่นไมเ่ท่ากนั ฉะนัน้ จากลกัษณะทางกายภาพของห้องชุดจะมีความคล้ายคลงึกบัค าท่ีเรา
ได้ยินกันมานานอนัได้แก่ แฟลตห้องชุด อพาร์ตเมนต์ และคอร์ต เป็นต้น แต่ถ้าหากพิจารณาถึง
ความแตกตา่งแล้ว อาคารชดุหรือท่ีเรียกวา่ มีลกัษณะพิเศษแตกตา่งจากค าเหลา่นี ้ทัง้นีผู้้อยู่อาศยั
ในแฟลตห้องชดุและอพาร์ตเมนต์จะเป็นท่ีอยู่อาศยัแบบเช่า ซึ่งไมมี่กรรมสิทธ์ิในห้องพกัท่ีอยู่อาศยั
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ของตน โดยอาจจะเป็นการเช่าระยะสัน้โดยอยู่ชั่วคราวหรือจะเป็นการเช่าระยะยาว ซึ่งท่ีเรียกว่า
การเซ้งอันเป็นการอยู่อย่างถาวรก็ตาม ส่วนอาคารชุดหมายถึงอาคารท่ีผู้ อยู่อาศยัมีกรรมสิทธ์ิ
ประดจุหนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิห้องชุดนัน้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยจะท าการซือ้ขายได้ 
เพราะฉะนัน้ “อาคารชดุ” จึงหมายถึง “อาคารท่ีบคุคลสามารถแยกถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ 
โดยแตล่ะสว่นประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นบคุคลและกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนกลาง” โดยท่ี
ทรัพย์สว่นบคุคล หมายถึง ตวัห้องชดุท่ีผู้อยู่อาศยัอยู่ สว่นทรัพย์สว่นกลางได้แก่ บริเวณท่ีใช้ร่วมกนั
ระหวา่งผู้อยู่อาศยั    อย่างไรก็ตามอาคารชดุจะมีผลบงัคบัใช้ปฏิบตัิตามกฎหมายได้จ าเป็นจะต้อง
มีกฎหมายรองรับ ซึ่งในปัจจุบันนีป้ระเทศไทยเราได้มีพระราชบัญญัติอาคารชุดแล้ว (มานพ 
พงศทตั, 2522) 

2.ค าจ ากดัความ และความหมายลกัษณะของอาคารชดุ  
ค าวา่ “อาคารชดุ” ตามพระราชบญัญัติอาคารชดุ พ.ศ.2522 มาตรา 4 ได้ให้ค า

จ ากดัความไว้วา่หมายถึง “อาคารท่ีบคุคลสามารถท่ีจะแยกเอาการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นสว่นๆ 
โดยท่ี แตล่ะสว่นประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นบคุคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์สว่นกลาง” 

ค าว่า  “อาคารชุด ” มาจากค าภาษาอังกฤษว่า คอนโดมิเ นียม ซึ่งค าว่า 
“Condominium” นีโ้ดย มีรากฐานมาจากภาษาฝรั่งเศสโดยค าวา่ “Con” หมายถึง ร่วมกนั สว่นค า
วา่ “Domus” หมายถึง สถานท่ีอยู่อาศยั ดงันัน้ “Condominium” จึงหมายถึง สถานท่ีท่ีมีผู้คนอยู่
ร่วมกนัในลกัษณะท่ีสามารถแบ่งแยกได้วา่ ทรัพย์สว่นใดเป็นทรัพย์สว่นบคุคลท่ีมีไว้เพ่ือประโยชน์
สว่นบคุคล และทรัพย์สว่นใดท่ีเป็นทรัพย์สว่นกลางท่ีมีไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกนั (อนนัตพร นคะจดั, 
2542) 

ตามพระราชบญัญัติอาคารชดุ พ.ศ.2522 หมายถึง อาคารชุดท่ีบคุคลสามารถ
แยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นบุคคล
และกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์สว่นกลาง “ทรัพย์สว่นบคุคล” หมายถึง ห้องชดุและหมายความรวมถึง 
สิ่งปลกูสร้าง หรือท่ีดินท่ีจดัไว้เป็นเจ้าของห้องชดุแตล่ะราย  

“ห้องชุด”   หมายถึง ส่วนของอาคารชุดท่ีแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกเป็นส่วน
เฉพาะบคุคล 

“ทรัพย์ส่วนกลาง”   หมายถึง ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ห้อง ท่ีดินตัง้อาคารชุด 
และท่ีดิน หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัส าหรับเจ้าของร่วม 

“เจ้าของร่วม”  หมายถึง เจ้าของห้องชดุในอาคารชดุแตล่ะชดุ 
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“หนงัสือกรรมสิทธ์ิอาคารชดุ”  หมายถึง หนังสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์
สว่นบคุคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์สว่นกลาง 

“นิติบคุคลอาคารชดุ”  หมายถึง นิติบคุคลท่ีได้จดทะเบียนตามพระราชบญัญัตินี ้
ทรัพย์ส่วนกลางท่ีเจ้าของร่วมมีกรรมสิทธ์ิร่วมกนั ก็คือ ส่วนของอาคารชดุท่ีไม่ใช่ห้อง

ชุด ท่ีดินท่ีตัง้อาคารชุด และท่ีดินหรือทรัพย์อ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับ 
เจ้าของร่วม ซึ่งสามารถยกให้เห็นได้ดงันี ้

1. ท่ีดินท่ีตัง้อาคารชดุ 
2. ท่ีดินท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือประโยชน์ร่วมกนั 
3. โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพ่ือความมัน่คงและเพ่ือป้องกันความเสียหาย

ตอ่ตวัอาคาร 
4. อาคารหรือส่วนของอาคารและเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือ

ประโยชน์ร่วมกนั 
5. เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ท่ีมีไว้ร่วมกนั 
6. สถานท่ีท่ีมีไว้เพ่ือบริการสว่นรวมแก่อาคารชดุ 
7. ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 

ทรัพย์สว่นตวั การจัดการและการใช้ประโยชน์ห้องชดุ เป็นสิทธิของเจ้าของร่วม
หรือบุคคลท่ีเจ้าของร่วมอนญุาตหรือมอบหมายให้ใช้ห้องชดุ ซึ่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
เจ้าของร่วมและภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัเจ้าของจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนตวั
ตามอตัราท่ีใช้จริงดงันี ้

1.คา่น า้ประปาและคา่ซ่อมแซมมิเตอร์หน้าห้องชดุ 
2.คา่โทรศพัท์ คา่บริการและซ่อมแซมเคร่ือง 
3.คา่บริการท าความสะอาดหรือรดน า้ต้นไม้ภายในห้องชดุ 
4. คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามมติท่ีประชมุใหญ่หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและ

หรือผู้จดัการนิติบคุคลก าหนด 
เจ้าของห้องชดุผู้ใช้หรือผู้ เช่าจะต้องช าระค่าไฟฟ้าและคา่โทรศพัท์สว่นตวัโดยตรง

กับพนักงานของรัฐ ในกรณีท่ีเจ้าของห้องชุด ผู้ ใช้หรือผู้ เช่า ค้างช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือ
สว่นตวัผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุอาจสงวนสิทธ์งดเว้นไมใ่ห้เจ้าของห้องชดุ ผู้ใช้หรือผู้ เช่าบริการ 
สาธารณปโูภคของอาคารชดุ 
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งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
(ชนายสุ เช่ียวเชิงการุณ, 2554) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : หอพักซอยคุ้ มเกล้า 32 มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกั และศกึษา
ปัจจัยการตดัสินใจเลือกเช่าหอพักในเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร  
จากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ท่ีอาศัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test)การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูโดย
สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าหอพัก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์การบริการ ด้านการ
สง่เสริมการตลาด และด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเช่าอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

(พัชรี โชคบ ารุงศิลป์ , 2554) ได้ศึกษาเ ร่ืองการตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีความมุง่หมาย 1) เพ่ือศกึษาการตดัสินใจ
เช่าหอพกั ด้านลกัษณะหอพกั ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านการบริการ
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเช่าหอพกั ด้านลกัษณะหอพกั ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของนักศึกษา
มหา วิทยาลัย เกษตรศาสต ร์  วิทยาเขตก าแพงแสน โดยใ ช้แบบสอบถาม นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าร้อยละ 
คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติทดสอบ
เอฟ และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนตามวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการศกึษาพบวา่ 
1.การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
ตามล าดบัค่าเฉลี่ยได้ดงันี ้ด้านการบริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านลกัษณะหอพัก ด้าน
ราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านท าเลท่ีตัง้ ตามล าดบั 

2.เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ช่ า ห อ พั ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน จ าแนกตามเพศ อาย ุภมูิล าเนา ไม่แตกต่างกัน 
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และเมื่อจ าแนกตามคณะท่ีก าลงัศึกษา รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน และรายได้นักศึกษาต่อเดือน
แตกตา่งกนั 

(กรรณิการ์ ไฮเซอร์ , 2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพัก 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ โดยการศกึษาครัง้นีม้ี วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลอืก
หอพกัของมหาวิทยาลยัเนชัน่ และเพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจของการเลือกหอพกัของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัเนชัน่ ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ นกัศกึษาหญิงทัง้หมดของมหาวิทยาลยัเน
ชั่น จ านวน 154 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐานt-test และ One-way Anovaผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
ตดัสินใจเลือกหอพักมหาวิทยาลยัเนชั่น ในภาพรวมของคณุภาพการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก 
โดยแยกเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความใสใ่จ เป็นอนัดบัแรกอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือด้าน
ความไว้วางใจ และด้านความมัน่ใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ด้านการตอบสนองอยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัสดุท้ายคือ ด้านสิ่งท่ีสามารถท่ีจบัต้องได้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

(อจัจิมา สกุลพนาอาสา, 2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพัก
ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา ศึกษาพฤติกรรม การเช่าหอพักของนักศึกษา 
และศกึษาปัญหาของผู้มาใช้บริการหอพกัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จาก วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติคา่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหอพกัของนกัศกึษา คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ช่ือเสียงของ
หอพักเป็นเร่ืองท่ีนักศึกษาตัดสินใจเลือกหอพักมากท่ีสดุ ด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
บริการผู้ เช่ามีความพึงพอใจท่ีแตกตา่งกนัโดยการให้บริการของพนกังานท่ีให้บริการมีความส าคญั
ท่ีสดุ และคนท่ีอาศยัอยู่ในห้องพกัอยู่อาศยักนัอย่างสงบไมส่ง่เสียดงั พนกังานมีการให้บริการท่ีดี  

(อจัจิมา สกุลพนาอาสา, 2555) ได้ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้ ท่ีเช่าอพาร์ทเม้นท์ 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะตดัสินใจเช่าอพาร์ทเม้นต์ด้วยตนเอง โดย
เช่าอพาร์ทเม้นท์ในราคา 3,001-4,000 บาทตอ่เดือน และจ่ายคา่ลว่งหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน โดย
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ต้องการท่ีจะจ่ายเงินประกนัหรือเงินมดัจ าต ่ากวา่ 2,000 บาท การศกึษาด้านปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดบริการพบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวเอย่างมีความคิดเห็นว่าใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการพบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีผลตอ่การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ในระดบัมาก ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัด้านสถานภาพมีความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีมีอิทธิพล อตัราคา่เช่าตอ่เดือน อตัราคา่เช่า
ล่วงหน้า และยังพบว่าปัจจัยด้านอาชีพมีความสมัพันธ์กับอตัราค่าเช่าต่อเดือนและด้านบริเวณ
ท่ีตัง้ของอพาร์ทเม้นท์ และปัจจยัด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมีความสมัพันธ์กบัอตัราเงินประกันหรือ
เงินมัดจ า บริเวณท่ีตัง้และแหล่งข้อมูล และการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์และด้านบคุลากรมีผลตอ่พฤติกรรมการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ธนชัพร เลิศเดชเดชา) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกหอพัก
เอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือการส ารวจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคบริเวณ
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน คา่เฉล่ีย จดัอนัดบั
ในการเลือกจากพฤติกรรมผู้บริโภค จากการศกึษาพบวา่นักศึกษาให้ความส าคญักับด้านปัจจัย
ด้านท าเลท่ีตัง้ ห้องพกั สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและ
สนใจในการลงทุนเก่ียวกับธุรกิจหอพักนักศึกษาเอกชนต้องให้ความส าคญัจากท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจึงจะพอใจ เพราะนกัศกึษาทกุคนและผู้ปกครองต้องการคณุภาพชีวิตท่ีดีในการพกัอาศยั 

(ลดัดาวลัย์ ประกอบมลู, 2556)มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือก
เช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ส าหรับการท าธรุกิจหอพกั และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เช่าหอพกัในด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test, One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 

ผลการศึกษา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความส าคญัของปัจจัยท่ี
ใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพักทัง้ 7 ด้านอยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง มีความคิดเห็นใน
ด้านราคาอยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัความส าคญั
มา ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
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กายภาพ และด้านกระบวนการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั ขึน้อยู่กบัปัจจยั
อาย ุรายได้ ภมูิล าเนา สถาบนัการศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(กรทอง ศรีทามณี, 2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการหอพักของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิภาพครูและบุคคลากรทางการศกึษา (สกสค.) เพ่ือน าผลการศึกษา
เสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ พึงพอใจของผู้ ใช้บริการหอพักของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในด้าน
สถานท่ีให้บริการ ด้านระบบการให้บริการและด้านพฤติกรรมการ ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี กลุ่ม
ตวัอย่างคือ ผู้ใช้บริการหอพกัของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษา (สกสค.) จ านวน 96 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ภาพรวมหอพักโดยภาพรวมและ
ทกุด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีความพึงพอใจอนัดบัท่ีหนึ่ง
คือ ด้านระบบการให้บริการ อนัดบัท่ีสองคือ ด้านพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและอนัดบั
สดุท้ายคือ ด้านสถานท่ีให้บริการ ตามล าดบั 

(พจนารถ อ่ิมสอน, 2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของ
ผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาความคิดเห็นท่ีมีตอ่สว่น
ประสมทางการตลาด 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ โดยอาศยัระเบียบวิธีการวิจยั 2 วิธี 
คือวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และ วิธีวิจยัเชิงปริมาณ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีเช่าพกัอ
พาร์ทเมนท์ในเขตพระโขนง กรุงเพทมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาย ุสถานภาพ 
อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ในด้านระยะเวลาท่ีอยู่แตกต่างกัน ระดับ
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ในด้านความตัง้ใจท่ีจะอยู่และหากมีความ
จ าเป็นต้องย้ายออกไปก็จะกลับมาพักท่ีเดิมอีกแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุก
ด้านมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้บริโภคในด้านความจ าเป็นต้องย้าย
ออกไปแล้วจะกลบัมาพกัท่ีเดิม และด้านการแนะน าหรือชกัชวนบคุคลท่ีรู้จกัให้มาพกัอพาร์ทเมนท์
ท่ีพกัอยู่ วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูกลุม่เป้าหมาย 15 คน พบวา่ กลุ่มเป้าหมายต้องการให้ทาง
อพาร์ทเมนท์เห็นถึงความส าคญัในด้านการสง่เสริมการตลาดมากท่ีสดุ 
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(สนุศา ตรีธนพัฒน์, 2558) ได้ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพักเอกชนของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ โดยการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 
คือ 

1.เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเช่าหอพกัเอกชนของนกัศกึษา 
2.เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเช่าหอพักเอกชนของนกัศกึษา  

โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ท่ีอาศยัในหอพกัเอกชน จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ใช้สถิติคา่ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบค่าที (T-Test)ส าหรับตวัแปรท่ีจ าแนก 2 
กลุม่ และการทดสอบคา่เอฟ (F-test)ส าหรับตวัแปรท่ีจ าแนกมากกวา่ 2 กลุม่ ผลการวิจยัพบวา่  

1.พฤติกรรมการเช่าหอพักของนักศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่หอพัก
ในช่วง 22.01 น. – 02.00 น. กลับบ้าน 1 ครัง้ ต่อเดือน เล่นเกม/อินเทอร์เน็ตเวลาอยู่หอพัก
นอกเหนือจากกิจวัตรประจ าวัน เหตุผลท่ีเลือกเช่าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย คือ มีความ
สะดวกสบายมากกวา่ บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเช่าหอพกัมากท่ีสดุ คือ ตวัเอง 

2.นกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรให้ความส าคญัตอ่ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านลกัณะหอพัก ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก และด้านการสง่เสริม
การตลาด อยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง 

(ธชัชา จ้อยรุ่ง 2558)ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกหอพักเอกชน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกหอพักเอกชน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบรีุ โดยเก็บรวบรวมจากกลุม่ตวัอย่าง นกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 400 คน น าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics)การวิ เคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)และการวิ เคราะห์การถดถอย (Logistic 
Regression Analysis)ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี เลือกพกัอาศยัหอพกัเอกชนโดยให้เหตผุล ท่ีเลือกคือ ไม่มีการก าหนดเวลาเปิด - ปิด จาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบวา่มี 6 ปัจจยั ได้แก่ ด้านการรับรู้และเรียนรู้ ด้านสถานท่ีตัง้และทศันคติ
ของตนเอง ด้านรูปแบบลกัษณะของหอพกัและการ ส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรของหอพกั ด้าน
ราคา และด้านบุคคลอ้างอิง มีผลต่อการใช้บริการหอพัก เอกชน การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกหอพกัเอกชน จากนัน้น าข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติก 
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ผลวิจยัท่ีได้คือ บคุลากร บคุคลอ้างอิง ชัน้ปีการศกึษา แสดงให้เห็นว่า ทางด้านปัจจัยสว่นประสม
ทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) หอพกัเอกชนควรให้ความส าคญักบัด้าน บุคลากรท่ีดแูลหอพัก
มากท่ีสุด นอกจากนีปั้จจัยด้านบุคคลอ้างอิง ชัน้ปีการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมาจาก ตัวของ
นกัศกึษาและบคุคลรอบข้าง ดงันัน้หากหอพักเอกชนมีการปรับรูปแบบของหอพักให้เข้ากบั ปัจจัย
ท่ีกลา่วมาข้างต้นจะสง่ผลให้หอพกัเอกชนเป็นท่ีต้องการเลือกใช้บริการ 

(ปวิณ ภิรมย์ทอง, 2558)จัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของการ
จดัการ การบ ารุงรักษา ละแวกใกล้เคียง สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ความชอบของการอยู่อาศยัในท่ีพัก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้อง ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีต้องการภายในห้องพกั การออกแบบอพาร์ทเม้นท์
ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 270 
คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้อง และปัจจัยด้าน การออกแบบอพาร์ท
เม้นท์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในกรุงเทพ มหานคร ซึ่ง
สามารถอธิบายอิทธิพลได้ร้อยละ 78.2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจยั 

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
โดยวิธีการส ารวจ (Survey Method) และใช้วิธีการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัดงันี ้

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากรในการวิจัย (Population) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี เ้ป็นคนท่ีพัก

อาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียม ทัง้เพศชายและเพศหญิงในเขตดินแดง 
2.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เน่ืองจากประชากรในการวิจัยในครัง้นีม้ีขนาดใหญ่

และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนดงันัน้เราสามารถค านวณได้จากสตูรของ W.G. Cochran  ดงันัน้
สตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กรณีไม่ทราบขนาดตวัอย่างโดยก าหนดระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% คา่ความผิดพลาดไม่เกิน 5 %  ด้วยการพิจารณาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้สตูรของ ดงันี ้

 
 
 

 สูตร 

n =
𝑃(1 − 𝑃)Z2

E2
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 เมื่อ  n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

  P แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผู้จยัก าลงัสุม่ 0.50 

  Z  แทน   ระดบัความเช่ือมนัท่ีผู้ วิจยัก าหนดไว้ 

   โดย Z มีคา่เท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ95 (ระดบั .05) 

  E แทน คา่ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้โดยก าหนดท่ี 5% 

 เมื่อน ามาแทนคา่สตูรได้ผลดงันี ้

   เท่ากบั  n = 
(0.05)(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2
 

    n = 384.16 

   ดงันัน้ n = 400 คน 

โดยจะได้กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นจ านวน 384.16 ตวัอย่าง ดงันัน้ผู้ วิจัยได้เพ่ิม
จ านวนเป็น 400 ตวัอย่าง ซึ่งจะถือได้วา่ผา่เกณฑ์ตามเง่ือนไข 
ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือกสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างจากสถานท่ีเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตดินแดง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล สถานีพระราม 9 สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สถานีสทุธิสาร สถานี
รัชดาภิเษก เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีขนสง่มวลชนท่ีส าคญัทัง้ในด้านการคมมาคมแล้วยงัเป็นจุดท่ีผู้คน
ท ากิจกรรมรวมกนั 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากจ านวนขนาด
กลุม่ตวัอย่าง 400 ตวัอย่างโดยสุม่จากสถานท่ีเป็นระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในเขตดินแดงในเขต
ดินแดง ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีพระราม 9 สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย สถานีสทุธิสาร สถานีรัชดาภิเษก  จ านวน 4 แห่ง เป็นสถานท่ีในการเก็บแบบสอบถาม
โดยเก็บตามสดัส่วนเท่ากันทุกย่าน ซึ่งจะเก็บแบบตามจุดบริการขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ประมาณย่านละ 100 ตวัอย่าง 
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ตาราง 1 สถานที่ส าหรับเก็บแบบสอบถาม 

สถานท่ี จ านวนตัวอย่าง 

สถานีพระราม 9 100 

สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 100 

สถานีสทุธิสาร 100 

สถานีรัชดาภิเษก 100 

รวม 400 

   
ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Selection) เป็น

การเลือกสุม่ตวัอย่างแบบสะดวกโดยเก็บข้อมลูเป็นไปตามท่ีได้เลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 2 รถไฟฟ้ามหา
นคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีพระราม 9 สถานีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย สถานีสทุธิสาร 
สถานีรัชดาภิเษก ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือข้อมลูตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ในแตล่ะแห่ง และ
แจกแบบสอบถามโดยการสอบถามกบัผู้บริโภคท่ีเช่าอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือไม ่ถ้าตอบว่า
เช่าอาศยัในคอนโดมิเนียมจึงแจกแบบสอบถามให้จนครบจ านวน 400 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบจากพฤติกรรมถึงการตัดสินใจการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขต ดินแดง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 สว่น 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน ภมูิล าเนาเดิม จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบก าหนดให้เลือกตอบ (Check List) โดยใช้ระดบัการ
วดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) และข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

ข้อท่ี 1 เพศ เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูเพศ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ เพศชาย และ
เพศหญิง 
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ข้อท่ี 2 อายุ เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูอายุ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)โดยมีเกณฑ์ก าหนดช่วง
อาย ุดงันี ้

1. ต ่ากวา่ 20 ปี   
2. 20 - 29  ปี  
3. 30 - 39 ปี  
4. 40 - 49 ปี  
5. 50 ปีขึน้ไป   

ข้อท่ี 3 สถานภาพ เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลู
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1. โสด  
2. สมรส / อยู่ด้วยกนั 
3. หม้าย /  หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 

ข้อท่ี 4 อาชีพ เป็นค าถามในลักษณะปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1. นกัเรียน / นกัศกึษา 
2. ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3. พนกังาน / ลกูจ้างบริษัทเอกชน 
4.อาชีพอิสระ / ธรุกิจสว่นตวั / อ่ืนๆ 

ข้อท่ี 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดับ
การวดัข้อมลูรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale)โดยมีเกณฑ์ก าหนดช่วงรายได้ ดงันี ้

1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
2. 15,001 - 25,000 บาท 
3. 25,001 - 35,000 บาท 
4. 35,001 บาทขึน้ไป 

ข้อท่ี 6 ภมูิล าเนาเดิม เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูภมูิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1. ภาคกลาง 
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2. ภาคเหนือ 
3. ภาคใต้ 
4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอนท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเล
ท่ีตัง้ ด้านนโยบายสง่เสริมการตลาด ด้านบุคลากรให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จ านวน 7 ด้าน ซึ่งเป็นค าถามแบบไลเคิร์ต สเกล (Likert Scale) จ านวน 
28 ข้อ 

ด้านท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ด้านท่ี 2 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านราคา เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

ด้านท่ี 3 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านท าเลท่ีตัง้ เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ด้านท่ี 4 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านนโยบายส่งเสริมการตลาด เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

ด้านท่ี 5 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการกระบวนการให้บริการ เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

ด้านท่ี 6 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบุคลากรให้บริการเป็นข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

ด้านท่ี 7 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นข้อมลูประเภทอันตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

ในส่วนของแบบสอบถามตอนท่ี 2 แต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามระดบั
ความส าคญัของปัจจัย 5 ระดบัตามแนวทางของไลเคิร์ต สเกล (Likert Scale)ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนระดบัความคิดเห็น ดงันี ้
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ระดบัความคิดเห็น             คะแนน  
เห็นด้วยอย่างย่ิง   5 
เห็นด้วย    4 
เฉยๆ    3 
ไมเ่ห็นด้วย    2 
ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง   1 

โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างแบบคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ช่วง โดยอาศยั
เกณฑ์การหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้เพ่ือให้ช่วงห่างของคะแนนทกุระดบัเท่ากนั ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 =  

5−1

5
  =0.80 

ดงันัน้หลกัเกณฑ์ในการหาค้าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงดงักล่าวนัน้ สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได้ 
ดงันี ้

คา่คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคมากท่ีสดุ 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคมาก 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคปานกลาง 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคน้อย 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น จ านวน 3 ด้าน ซึ่งเป็น
ค าถามแบบไลเคิร์ต สเกล (Likert Scale) จ านวน 10 ข้อ 

ด้านท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ด้านท่ี 2 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
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ด้านท่ี 3 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

ในส่วนของแบบสอบถามตอนท่ี 3 แต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามระดับ
ความส าคญัของปัจจัย 5 ระดบัตามแนวทางของไลเคิร์ต สเกล (Likert Scale)ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนระดบัความคิดเห็น ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็น             คะแนน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง   5 
เห็นด้วย    4 
เฉยๆ    3 
ไมเ่ห็นด้วย    2 
ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง   1 

โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างแบบคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ช่วง โดยอาศยั
เกณฑ์การหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้เพ่ือให้ช่วงห่างของคะแนนทกุระดบัเท่ากนั ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 =  

5−1

5
  =0.80 

ดังนั น้หลักเกณฑ์ในการหาค้าเฉลี่ยของ รูปแบบการด าเ นินชี วิตของผู้ เ ช่ า
คอนโดมิเนียมท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงดงักล่าวนัน้ สามารถแปล
ความหมายของระดบัคะแนนได้ ดงันี ้

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่า
คอนโดมิเนียมท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคมากท่ีสดุ 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่า
คอนโดมิเนียมท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคมาก 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่า
คอนโดมิเนียมท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคปานกลาง 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่า
คอนโดมิเนียมท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคน้อย 

คา่คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่า
คอนโดมิเนียมท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคน้อยท่ีสดุ 
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ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแบ่งได้ 2 สว่นได้แก่ การ
ตดัสินใจเช่า และพฤติกรรมหลงัการเช่า จ านวน 2 ด้าน ซึ่งเป็นค าถามแบบไลเคิร์ต สเกล (Likert 
Scale)จ านวน 7 ข้อ 

ด้านท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตดัสินใจในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมด้านการติดสินใจเช่า เป็นข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

ด้านท่ี 2 เป็นค าถามในลกัษณะปลายปิด โดยใช้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตดัสินใจในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า เป็นข้อมลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) 

ในส่วนของแบบสอบถามตอนท่ี 4 ส่วนท่ี 2 แต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือก
ตามระดบัความส าคญัของปัจจยั 5 ระดบัตามแนวทางของไลเคิร์ต สเกล (Likert Scale)ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนระดบัความคิดเห็น ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็น             คะแนน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง   5 
เห็นด้วย    4 
เฉยๆ    3 
ไมเ่ห็นด้วย    2 
ไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง   1 

โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแบบคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ช่วง 
โดยอาศยัเกณฑ์การหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้เพ่ือให้ช่วงห่างของคะแนนทุกระดบัเท่ากัน 
ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 =  

5−1

5
  =0.80 

ดังนั น้หลัก เกณฑ์ในการหาค้าเฉลี่ยของการตัดสินใจในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงดงักลา่วนัน้ สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนน
ได้ ดงันี ้

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคมากท่ีสดุ 
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ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคน้อย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงของผู้บริโภคน้อยท่ีสดุ 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
เน่ืองจากการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยผู้  วิจัยจึงท าการ

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ
ตามล าดบัดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆจากต า ราและงานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกับ
ตวัแปรท่ีจะศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. สอบถามและเก็บข้อมูลจากหน่วยงานตัวอย่างเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถาม 

3. น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้ทัง้หมดสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็นทัง้หมด 4 สว่น 
4. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ 

ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง (Content Validity) และเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเนือ้หา การใช้ภาษา เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีให้ค าตอบในการศกึษาครัง้
นีไ้ด้ 

5. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ผ่าน
การแก้ไขปรับปรุงแล้วเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่าง (Pre - Test) จ านวน 30 
ชดุ เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือถือของชดุค าถามในแบบสอบถามเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของคอ
นบรัค (Cronbachs' alpha Coefficient) พิจารณาว่าคา่ความเช่ือมัน่ว่าสงูพอหรือไม่ โดยจะมีค่า
ระหวา่ง 0 ≤ ∞≤1 คา่ท่ีใกล้ เคียงกบั 1 มากแสดงวา่มี ระดบัความเช่ือมัน่สงูซึ่งแบบสอบถามต้อง
มีความค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.7 (กัลยาวานิชย์บัญชา 2550: 443) โดยก าหนดเกณฑ์ของค่า 

 ดงันี ้

คา่  มากกวา่และเท่ากบั 0.7 ส าหรับงานวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 
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คา่  มากกวา่และเท่ากบั 0.8ส าหรับงานวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) 

คา่  มากกวา่และเท่ากบั 0.9ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research) 

  ซึ่งในการศึกษานัน้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ดงันัน้หากค่า  มากกวา่และเท่ากับ 
0.7 แสดงว่าค าถามในแบบสอบถามนัน้สามารถวัดค่าตวัแปรหลกัในการวิจัยอยู่ในระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีสงู สามารถน าแบบสอบถามนีไ้ปใช้ในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจริงตอ่ไปได้ โดยคา่
สมัประสิทธ์ิอลัฟาของคอนบรัค (Cronbachs' alpha Coefficient)มีสตูรการค านวณดงันี ้

   = 
𝑛

𝑛−1
1-

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
 

เมื่อ     แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของความเช่ือถือ 

  N    แทน จ านวนข้อมลู 

  Si
2แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

  𝑆𝑡แทน ความแปรปรวนของคะแนนของผู้รับการทดสอบทัง้หมด   

น าเสนอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือแก้ไขปรับปรุงก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้ โดย
ใช้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง หาความเช่ือมัน่โดย
คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของคอนบรัค (Cronbachs' alpha Coefficient) ซึ่ งจะจะมีระหว่าง 

0≤α≤1หากคา่  มากกวา่และเท่ากบั 0.7 แสดงวา่ค าถามในแบบสอบถามนัน้สามารถวดัคา่ตวั
แปรหลกัในการวิจัยอยู่ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ีสงู โดยมีผลทดสอบความเช่ือมัน่เรียงในแตล่ะสว่น
ดงันี ้

 

 

 

ตาราง 2 แสดงความเชื่อมัน่ 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมัน่ 
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สว่นประสมทางการตลาด ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 

รูปแบบการด าเนินชีวิต ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 

พฤติกรรมการเช่าคอนโด ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 

.949 

.910 

.859 

 
6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาวิจยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบจากพฤติกรรมถึงการตดัสินใจการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขต ดินแดงโดยการศึกษา
ครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูในวนัท่ี 1 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2561โดยผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมลู
จากประชากรในเขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการแจกแบบสอบถามให้กบัผู้ ท่ีอาศยัอยู่
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยท าการแจกแบบสอบถามตามสถานท่ี
ส าคญัให้กบัผู้อยู่เช่าอาศยัภายในคอนโดมิเนียม ผู้ วิจยัได้ท าการเก็บได้แบ่งลกัษณะการเก็บข้อมลู
ท าการศกึษาออกเป็น2 ลกัษณะ คือ  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาและค้นคว้าจาก
หนงัสือ บทความ ส่ิงพิมพ์ วิทยานิพนธ์ วารสารเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อมลูจาก
ทางอินเตอร์เน็ท  

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ช่วงเวลาเก็บข้อมลู 1 เดือน เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมด
แล้ว ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความครบถ้วนในเนือ้หาของแบบสอบถามท่ีได้รับมา
ทัง้หมด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมลูและแปรผลตามขัน้ตอนตอ่ไป 

การจัดท าและการวเิคราะห์ข้อมูล  
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วผู้ วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาโดยใช้โปรแกรมทางสถิติและน าค่าสถิติตา่งๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ือแปลผลและเขียนรายงานวิจยัต่อไปโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์โดยด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้ 
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1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยผู้ วิจยัได้ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม และคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออกโดยคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์
เท่านัน้ 

2. ท าการลงรหสั (Coding) ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามตรวจสอบสมบรูณ์แล้วเรียบร้อย
มาลงรหสัข้อมลูตามท่ีก าหนด โดยแบ่งเป็นกลุม่ตามตวัแปรท่ีท าการศกึษา 

3. การประมวลผลข้อมลู (Processing) ผู้ วิจยัน าข้อมลูใบแบบสอบถามท่ีลงรหสัแล้ว
น าข้อมลูมา บันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Science for Windows) เพ่ือวิเคราะห์
เชิงพรรณาและทดสอบสมมตุิฐาน 

4. วิเคราะห์ข้อมลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะ

ของกลุม่ตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันี ้
1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายลกัษณะข้อมลูจากแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 1 และส่วนท่ี 4 ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ตอ่เดือน และของผู้ตอบแบบสอบถามและการตดัสินใจในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียม 

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือใช้อธิบายลกัษณะข้อมลูจากแบบสอบถามสว่นท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และสว่นท่ี4 ตอนท่ี 2 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่าคอนโดมิเนียม  และการ
ตดัสินใจในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัเพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้น และตวัแปรตาม โดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน มีดงันี ้

สถิติ T-Test ใช้เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของตวัแปร 2 กลุม่ในด้าน เพศ และสถิติ F-Test 
ทดสอบระหวา่งคา่เฉลี่ยของกลุ่มตวัแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุม่ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้าน อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภมูิล าเนา และสถิติค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือใช้หา
คา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระกนักบัตวัแปรตาม โดยทางทฤษฎีเป็นความสมัพนัธ์ 2 
ทาง ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 และ 3 
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สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.คา่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพืน้ฐานได้แก่  

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตูรดงันี ้ 
P =  f x100  

n  
เมื่อ P แทน  คา่ร้อยละ         

f แทน   ความถ่ีของคะแนน  
n แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  

1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ X)  
      

 

เมื่อ   แทน คา่เฉล่ีย 
∑X            แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n   แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviationหรือ S.D.) ดงันี ้
 

 

เมื่อ S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ ตวัอย่าง  
 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง  
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  

n    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  
2. การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability Test) โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ

อลัฟาของคอนบรัค (Cronbachs' alpha Coefficient) โดยใช้สตูร  
 

 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติทดสอบ t-test โดยมีสตูรในการหาคา่ t ใช้สตูรดงันี ้
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3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั 
 

ใชสู้ตร t = 

 

3.1.2กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั  
 

ใชสู้ตร t = 

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ df =           +           -  2 
โดยท่ี t แทนคา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน T-Distribution  

แทนคา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี 1  
แทนคา่เฉล่ียตวัอย่างกลุม่ท่ี 2  
 แทนคา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 1  
แทนคา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างท่ี 2  
แทนขนาดตวั อย่างของกลุม่ท่ี 1  
แทนขนาดตวั อย่างของกลุม่ท่ี 2  

ค่า F–test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เปรียบเทียบ
คา่เฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุ่มขึน้ไป กลุม่ใช้ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนเท่ากนัหรือไม่
แตกตา่ง (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2541)  

F       = MSb 

MSw 

เมื่อ F       แทน คา่แจกแจงท่ีใช้พิจารณาใน F-Distribution  

MSb        แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
MSw        แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่  

กรณีพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกตา่งเป็น  
รายคู่ ท่ีระดบั นัยส าคญั 0.05 หรือระดบั ความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สตูรตามวิธี Least 

Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียประชากร  
LSD = 
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โดยท่ี   ni   ≠  nj  
r   =   n – k  

  เมื่อ   LSD        แทน ผลต่างนัย ส าคญั ท่ีค านวณได้สาหรับประชากรกลุ่มท่ี i 
และ j  

MSE      แทน คา่ Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน  
k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ทดสอบ  
n  แทน จ านวนข้อมลูตวัอย่างทัง้หมด  
α       แทน คา่ความเช่ือมัน่  

 

สตูรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) ใช้ในกรณีท่ีมีคา่ความ

แปรปรวนแตกตา่งกนั (Hartung, 2001) สามารถเขียนได้ ดงันี ้ 

B = MSB  
MSW’  

 

โดย คา่  

 

เมื่อ        B         แทน      คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 

MSB   แทน      คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

MSW’ แทน      ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาหรับสถิติ Brown-
Forsythe 

K         แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่าง  
n          แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N         แทน      ขนาดประชากร  
Si2       แทน     คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
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และถ้าผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบ 
เป็นรายคูต่อ่ไป เพ่ือดวู่ามีคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัโดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) หรือDunnettT3 (กลัยา วานิชย์บญัชา,2545)  

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ 

เพ่ือดวูา่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett’sT3 (เชียรเกตสุิงห์,2543) มีสตูรดงันี ้ 

 

 

 

 

เมื่อ      t           แทน      คา่สถิติท่ีใช้พิจารณา T-Distribution  
MSw    แทน      ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 

Square within group) ส าหรับ Dunnett’s T3 
       แทน       คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง i 
       แทน       คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง j  

Ni        แทน       จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี i  
Nj        แทน        จ านวนตวัอย่างของกลุม่ท่ี j  

ใช้สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 และ 3 โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วาณิชย์บญัชา,2544)  

 

 

 

 

 

เมื่อ     r         แทน      สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

∑        แทน      ผลรวมของคะแนนรายข้อของกลุม่ตวัอย่าง  
∑Y      แทน      ผลรวมคะแนนรวมของทัง้กลุม่  
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∑ X2   แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  
∑Y 2    แทน      ผลรวมของคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  
∑XY    แทน       ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y  

n          แทน      จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง  
โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ จะมีคา่ระหวา่ง –1 < r < 1ความหมายของคา่r (กลัยา 

วานิชย์บญั ชา,2544) คือ  
1. ค่าrเป็นลบแสดงวา่ XและYมีความสมัพนัธ์ในทิศตรงข้ามกนั คือถ้าXเพ่ิมYจะ

ลด แตถ้่า X ลด Y จะเพ่ิม  
2. คา่rเป็นบวกแสดงวา่XและYมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคือถ้าXเพ่ิมYจะ 

เพ่ิมด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดด้วย  
3. ค่าrมีค่าเข้าใกล้-1หมายถึงXและYมีความสมัพันธ์ในทิศตรงข้ามกันและมี 

ความสมัพนัธ์กนัมาก  
4. ค่าrมีค่าเข้าใกล้1หมายถึงXและYมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี 

ความสมัพนัธ์กนัมาก  
5.  คา่r=0แสดงวา่XและYไมม่ีความสมัพนัธ์กนั  
6. ค่าr เ ข้าใกล้0แสดงว่าXและYมีความสัมพันธ์กัน น้อยและมีค่าระดับ

ความสมัพนัธ์ของคา่สหสมัพนัธ์      
คา่ระดบัความสมัพนัธ์        ระดบัความสมัพนัธ์  
0.81-1.00                สงูมาก (Very Strong) 
0.61-0.80                 คอ่นข้างสงู (Strong)  
0.41-0.60                 ปานกลาง (Moderate) 
0.21-0.40                 คอ่นข้างต ่า (Weak) 
0.01-0.20                 ต ่ามาก (Very weak) 

สถติิท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
1. ตัวแปรด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้

เฉล่ียตอ่เดือน และภมูิล าเนาแตกตา่งกนั มีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงั

การเช่าคอนโดมิเนียมแตกตา่งกนั  
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1.1 เพศแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมแตกตา่งกนั ทดสอบกบัแบบสอบถามสว่นท่ี 2 และ 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ T-
Test 

1.2 อายุแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมแตกต่างกัน ทดสอบกับแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ส าหรับทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย 
Least Square Difference (LSD)เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

1.3 สถานภาพแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงัการ
เช่าคอนโดมิเนียมแตกตา่งกนั ทดสอบกบัแบบสอบถามสว่นท่ี 2 และ 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ส าหรับทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย 
Least Square Difference เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

1.4 อาชีพแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมแตกต่างกันทดสอบกับแบบสอบถามส่วนท่ี2 และ 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย 
Least Square Difference เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

1.5 รายได้เฉลี่ยแต่ละเดือนมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงั
การเช่าคอนโดมิเนียมแตกตา่งกนัทดสอบกบัแบบสอบถามสว่นท่ี 2 และ 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)ส าหรับทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุม่ตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ โดยหากพบวา่มีความแตกตา่งจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
ด้วย Least Square Difference เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

1.6 ภมูิล าเนาแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลงัการ
เช่าคอนโดมิเนียมแตกตา่งกนัทดสอบกบัแบบสอบถามสว่นท่ี 2 และ 3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)ส าหรับทดสอบความแตกตา่งระหวา่ง
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย 
Least Square Difference เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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2. สว่นประสมทางการตลาด 7 Ps มีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและ
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียม คา่สถิติท่ีใช้ทดสอบ สมมติฐานคือ สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์
สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยทัง้ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable)และตวัแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวัดแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) 

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและหลังการเช่า
คอนโดมิเนียม ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คา่สถิติท่ีใช้ทดสอบ สมมติฐานคือ สถิติสหสมัพนัธ์
อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยทัง้ตวัแปรต้น
หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable)และตวัแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวดัแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั ง้นี มุ้่งศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง” ผู้ วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง 
โดยผลของการวิเคราะห์ ข้อมลูและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจัยได้
ก าหนดสญัลกัษณ์ และอกัษรย่อตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 n  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่าง  
 X  แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D  แทน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 t  แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา t - Distribution  
 F  แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา F – Distribution   
 df  แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  แทน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares)  

 M.S.  แทน  คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of 
Squares)  

 Sig.  แทน  คา่ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  

 r  แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

 Sig.   แทน  ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  

 H0  แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 *  แทน  ความนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
**  แทน  ความนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจัย

ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอ ออกเป็น 2 สว่นตามล าดบัดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงโดยแบ่ง
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพและภมูิล าเนาเดิม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางด้านการตลาด 
7Ps ของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้าน
การสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากรให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ตอนท่ี  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับ รูปแบบการด าเ นินชี วิตของผู้ เช่ า
คอนโดมิเนียม ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต ดิน
แดง ได้แก่ การตดัสินใจเช่า และพฤติกรรมหลงัการเช่า 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดงันี ้ 
1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตดินแดงประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และภมูิล าเนา ท่ีแตกต่างกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ท่ีมีความสมัพันธ์ต่อผู้บริโภคในเขตดินแดง
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากรให้บริการ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

3.  รูปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงโดย
แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในเขต

ดินแดงได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน สถานภาพและภมูิล าเนาเดิม โดยน าเสนอใน
รูปแบบการแจกแจงความถ่ีและ คา่ร้อยละปรากฏผลดงัตาราง 3 ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดงจ านวน 400 ตวัอย่าง 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

 

จ านวน 

 

ร้อยละ 

1. เพศ 

            ชาย 

 หญิง 

                                

174 

226 

                               

43.5 

56.5 

                        รวม 400 100 

2. อาย ุ

            ต ่ากวา่  20  ปี 

            20 - 29 ปี 

            30 – 39 ปี 

 40 – 49 ปี 

 50 ปีขึน้ไป 

 

60 

169 

91 

53 

27 

 

15.0 

42.3 

22.8 

13.3 

6.8 

                          รวม 400 100 

ตาราง (ตอ่) 
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ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

3. อาชีพ 
 นกัเรียน / นกัศกึษา 
             ข้าราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
             พนกังาน / ลกูจ้างบริษัทเอกชน 
             อาชีพอิสระ/ธรุกิจสว่นตวั 
             อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.............................. 

 
160 
30 
141 
61 
8 

 
40.0 
7.5 
35.1 
15.3 
2.0 

                               รวม 400 100 
4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
             ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
             15,001 – 25,000 บาท 
             25,001 – 35,000 บาท 
             35,001 บาทขึน้ไป 

 
128 
160 
71 
41 

 
32.0 
40.0 
17.8 
10.3 

                                รวม       400 100 
5. สถานภาพ 
             โสด 
             แตง่งาน /อยู่ด้วยกนั  
             หม้าย /หย่าร้าง/แยกกนัอยู่  

 
302 
83 
15 

 
7 5.5  
20 .8  
3 .8  

                                รวม       400 100 
6. ภูมิล าเนาเดมิ 
             ภาคกลาง 
             ภาคเหนือ 
             ภาคใต้ 
             ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
213 
63 
54 
70 

 
5 3.3  
15 .8  
13 .5  
17 .5  

                                รวม       400 100 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 พบว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจ้ านวน 400 คนจ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้ 

1. เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 
ตามล าดบัเพศชายมีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ตามล าดบั 

2. อาชีพ พบวา่ สว่นใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา มีจ านวน 160 คนคิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีอาชีพพนกังาน/ลกูจ้างบริษัทเอกชนมีจ านวน 141 คนคิดเป็นร้อย
ละ 35.3 ถัดมาเป็นผู้ ท่ีมีอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ถัดมา
เป็นผู้ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอาชีพอ่ืนๆมี
จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

3. อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา 
คือ อาย ุ30 - 39 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ถัดมามีอายตุ ่ากว่า 20 ปี จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 ถดัมาอาย ุ40 - 49 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอาย ุ50 ปีขึน้ไป 
มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า สว่นใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
มี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีรายต่อเดือนได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 ถดัมาเป็นผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 35,000 บาทมี จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และถดัมาเป็นผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 บาท ขึน้ไปมีจ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 

 5. สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสดมีจ านวน 302 คิดเป็นร้อยละ 
75.5 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพ แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน มีจ านวน 83 คิดเป็นร้อยละ 20.8 และถัด
มาเป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีจ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

6. ภูมิล าเนาเดิม พบวา่ สว่นใหญ่อยู่ในภมูิล าเนา ภาคกลาง จ านวน 213 คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีอยู่ในภมูิล าเนา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 70 คิดเป็นร้อยละ 
17.5 ถดัมาเป็นผู้ ท่ีอยู่ในภมูิล าเนา ภาคเหนือ จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 15.8 และถดัมาเป็นผู้ ท่ีอยู่
ในภมูิล าเนา ภาคใต้จ านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 13.5 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 พบวา่ ลกัษณะข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ มีความถ่ีคอ่นข้างต ่า ดงันัน้ผู้ วิจัยได้ท าการรวมชัน้ใหม่เพ่ือเป็นการใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ปรากฏตามตาราง 4 ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดงจ านวน 400 ตวัอย่าง แสดงการรวมชัน้ใหม่ 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

 

จ านวน 

  

ร้อยละ 

2. อาย ุ

            ต ่ากวา่ 29 ปี 

            30 - 39 ปี 

            40 ปีขึน้ไป 

 

229 

91 

80 

 

57.25 

22.75 

20.0 

                           รวม 400 100 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบวา่ ข้อมลูด้านอาย ุตามการจดักลุม่ใหม ่ได้ ดงันีนี้ ้อายุ

พบว่าผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต ่ากว่า 29 ปี จ านวน 229 คนคิดเป็นร้อยละ 57.9 
รองลงมาคืออายุ 30 – 39 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ถัดมาอายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 7 Ps ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการสง่เสริมการตลาด, ด้าน
บคุลากรให้บริการ, ด้านกระบวนการให้บริการ  และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ของผู้บริโภคใน
เขตดินแดงท่ีมีตอ่คอนโดมิเนียม 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ของผู้บริโภค
ในเขตดินแดงที่มีต่อคอนโดมิเนียม ภาพรวมทัง้หมด 

ภาพรวมรายด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps X S.D. แปลผล 

ภาพรวมทัง้หมด 4.18 .466 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ของผู้บริโภคในเขตดินแดงท่ีมีต่อคอนโดมิเนียม โดยภาพรวม
ทัง้หมดมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .466 
และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก  

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของ
ผู้บริโภคในเขตดินแดงที่มีต่อคอนโดมิเนียม รวมรายด้านสว่นประสมทางการตลาด 7 Ps 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps X S.D. แปลผล 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (ภาพรวม) 4.38 .551 มากท่ีสดุ 

2. ด้านราคา (ภาพรวม) 4.30 .626 มากท่ีสดุ 

3. ด้านท าเลท่ีตัง้ (ภาพรวม) 4.21 .560 มากท่ีสดุ 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด (ภาพรวม) 3.75 .742 มาก 

5. ด้านบคุลากรให้บริการ (ภาพรวม)  4.27 .583 มากท่ีสดุ 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (ภาพรวม) 4.33 .532 มากท่ีสดุ 

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ภาพรวม) 3.93 .756 มาก 

รวม 4.18 .466 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของความความคิดเห็น

ด้านสว่นประสมทางการตลาด 7 Ps ของผู้บริโภคในเขตดินแดงท่ีมีตอ่คอนโดมิเนียม ภาพรวมราย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .466 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์(ภาพรวม) ด้านกระบวนการให้บริการ(ภาพรวม) ด้านราคา(ภาพรวม) และด้านบคุลากร
ให้บริการ(ภาพรวม) ด้านท าเลท่ีตัง้ (ภาพรวม) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 4.33 และ 4.30
ตามล าดบั สว่นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็น คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(ภาพรวม) 
และด้านการส่งเสริมการตลาด(ภาพรวม) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ ในระดับ
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 และ 3.75 ตามล าดบั 

 



  65 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงด้านผลติภัณฑ์ 

ด้านผลิตภณัฑ์ X S.D. แปลผล 

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องครบครัน 

เช่น เฟอร์นิเจอร์ ทีวี ตู้ เสือ้ผ้า เคร่ืองปรับอากาศ 

4.40 .663 มากท่ีสดุ 

2. มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายนอกห้องบริการ 

เช่น ลิฟท์ เคร่ืองซกัผ้า ตู้กดน า้ ร้านอาหาร 

4.41 .630 มากท่ีสดุ 

3. รูปแบบห้องพกัมีความทนัสมยั 4.19 .796 มาก 

4. ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร เช่น คีย์

การ์ด เข้าออก พนักงานรักษาความปลอดภัย 

กล้องวงจรปิด ทางหนีไฟ 

4.50 .613 มากท่ีสดุ 

5. ขนาดของห้องมีความเหมาะสม 4.44 .630 มากท่ีสดุ 

รวมด้านผลิตภณัฑ์ 4.38 .551 มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวม
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .551 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก ท่ีสุด คือ ระบบ
ความปลอดภยัภายในอาคาร เช่น คีย์การ์ด เข้าออก พนกังานรักษาความปลอดภยั กล้องวงจรปิด 
ทางหนีไฟ ขนาดของห้องมีความเหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกห้องบริการ เช่น ลิฟท์ 
เคร่ืองซกัผ้า ตู้กดน า้ ร้านอาหารและมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องครบครัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
ทีวี ตู้ เสือ้ผ้า เคร่ืองปรับอากาศโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 4.44 4.41 และ 4.40 ตามล าดบั ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ รูปแบบห้องพกัมีความทนัสมยัโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.19  
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงด้านท าเลที่ตัง้ 

ด้านราคา X S.D.  แปลผล 

6.อตัราคา่เช่ารายเดือนมคีวามเหมาะสมกบั

ขนาดของห้องท่ีท่านเช่าอยู ่

4.37 .655 มากท่ีสดุ 

7.อตัราคา่สาธารณปูโภค (คา่น า้ คา่ไฟ) มีความ

เหมาะสม 

4.32 .698 มากท่ีสดุ 

8.การคิดเงินประกนัคา่เช่าเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

4.32 .703 มากท่ีสดุ 

9.อตัราคา่สว่นกลางของคอนโดมิเนียมท่ี

เหมาะสม 

4.20 .806 มาก 

รวมด้านราคา 4.30 .626 มากท่ีสดุ 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ
คิดเห็นความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านราคา โดยรวมระดบั
มากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .626 

เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ อตัราค่า
เช่ารายเดือนมีความเหมาะสมกบัขนาดของห้องท่ีท่านเช่าอยู่ อตัราคา่สาธารณูปโภค (คา่น า้ ค่า
ไฟ) มีความเหมาะสม การคิดเงินประกนัคา่เช่าเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.37 
4.32 และ 4.32 ตามล าดบัส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ อตัราค่าส่วนกลาง
ของคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสมโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20  

 

 

 

ตาราง 9 ตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านราคา 
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ด้านท าเลท่ีตัง้ X S.D. แปลผล 

10.คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่ มีความสะดวกใน

การเดินทาง 

4.35 .623 มากท่ีสดุ 

11.คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยูใ่กล้ท่ีท างาน /

โรงเรียน /มหาวิทยาลยั 

4.33 .661 มากท่ีสดุ 

12.คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่แหลง่อ านวย

ความสะดวก / ศนูย์การค้า / ตลาด / ร้านสะดวก

ซือ้  

4.33 

 

.611 มากท่ีสดุ 

13.คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่มีวิวและทิวทศัน์

รอบอาคารท่ีสวยงาม 

3.83 .858 มาก 

รวมด้านท าเลท่ีตัง้ 4.21 .560 มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านราคา โดยรวมระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.21 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .560 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก ท่ีสุด คือ 
คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่ มีความสะดวกในการเดินทาง คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่ใกล้ท่ีท างาน 
/โรงเรียน /มหาวิทยาลยั และคอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่แหลง่อ านวยความสะดวก / ศนูย์การค้า / 
ตลาด / ร้านสะดวกซือ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.33 และ 4.33 ตามล าดับ ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่มีวิวและทิวทัศน์รอบอาคารท่ี
สวยงามโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83  

ตาราง 10 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงด้านการสง่เสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด X S.D. แปลผล 
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14.มีสว่นลดพิเศษกรณีท าสญัญาระยะยาว 3.85 .851 มาก 

15.มีการประชาสมัพนัธ์โฆษณาผา่นสื่อตา่ง ๆ 

เช่น ใบปลิว โซเชียลมิเดีย โปสเตอร์โฆษณา เป็น

ต้น 

3.81 .856 มาก 

16.มีป้ายช่ือคอนโดมิเนียมโดดเดน่สงัเกตได้ง่าย 4.11 .798 มาก 

17.มีคา่นายหน้าให้แก่ผู้ ท่ีแนะน าลกูค้า 3.23 1.187 ปานกลาง 

รวมด้านการสง่เสริมการตลาด 3.75 .742 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านการสง่เสริมการตลาด
โดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.75 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .742 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก คือมีป้ายช่ือ
คอนโดมิเนียมโดดเดน่สงัเกตได้ง่าย มีสว่นลดพิเศษกรณีท าสญัญาระยะยาว มีการประชาสมัพนัธ์
โฆษณาผ่านสื่อตา่ง ๆ เช่น ใบปลิว โซเชียลมิเดีย โปสเตอร์โฆษณา เป็นต้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 3.85 และ 3.81 ตามล าดบั ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ มีคา่นายหน้า
ให้แก่ผู้ ท่ีแนะน าลกูค้า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.23  

 

 

 

ตาราง 11 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงด้านบคุลากรให้บริการ 

ด้านบุคลากรให้บริการ X S.D. แปลผล 
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18.เจ้าของห้องหรือผู้ดแูลน่าเช่ือถือ ไว้ใจได้ 4.35 .606 มากท่ีสดุ 

19.เจ้าของห้องหรือผู้ดแูลรับเร่ืองเมื่อเกิดปัญหา

และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

4.34 .629 มากท่ีสดุ 

20.เจ้าของห้องหรือผู้ดแูลให้ข้อมลูและค าแนะน า

แก่ผู้ เช่าได้อย่างครบถ้วน 

4.33 .626 มากท่ีสดุ 

21.พนกังานท าความสะอาดบริเวณ

คอนโดมิเนียมทกุวนั 

4.08 .830 มาก 

รวมด้านบคุลากรให้บริการ 4.27 .583 มากท่ีสดุ 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ
คิดเห็นความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านบุคลากรให้บริการ
โดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.27 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .583 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ เจ้าของ
ห้องหรือผู้ดแูลน่าเช่ือถือ ไว้ใจได้ เจ้าของห้องหรือผู้ดแูลรับเร่ืองเมื่อเกิดปัญหาและแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว เจ้าของห้องหรือผู้ดูแลให้ข้อมลูและค าแนะน าแก่ผู้ เช่าได้อย่างครบถ้วน  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.35 4.34 และ 4.33 ตามล าดบั สว่นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก พนกังาน
ท าความสะอาดบริเวณคอนโดมิเนียมทกุวนั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.08 

 

 

 

ตาราง 12 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงด้านกระบวนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ X S.D. แปลผล 
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22.กระบวนการท างานของคอนโดมเินียมมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความต้องการของผู้เช่าได้ทนัเวลา 

4.29 .638 มากท่ีสดุ 

23.กระบวนการท างานของคอนโดมเินียมมี

มาตรฐานการบริหารอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

4.31 .599 มากท่ีสดุ 

24.มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ

คอนโดมิเนียมไว้อย่างชดัเจน 

4.34 .583 มากท่ีสดุ 

25.พนกังานรักษาความปลอดภยัตัง้ใจดแูล้ว

ความปลอดภยัและสอดสอ่งคนเข้าออกท่ีเข้ามา

ภายในคอนโดมเินียม 

4.40 .624 มากท่ีสดุ 

รวมด้านกระบวนการให้บริการ 4.33 .532 มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านกระบวนการให้บริการ
โดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.33 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .532 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ ทุกข้อ คือ 
พนักงานรักษาความปลอดภยัตัง้ใจดแูล้วความปลอดภยัและสอดสอ่งคนเข้าออกท่ีเข้ามาภายใน
คอนโดมิเนียม มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของคอนโดมิเนียมไว้อย่างชัดเจน กระบวนการ
ท างานของคอนโดมิเนียมมีมาตรฐานการบริหารอย่างเป็นระบบ โปร่งใส กระบวนการท างานของ
คอนโดมิเนียมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้ทนัเวลาโดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 4.34 4.31 และ 4.29 ตามล าดบั 

ตาราง 13 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ X S.D. แปลผล 
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26.คอนโดมิเนียมมเินียมมีการจดัพืน้ท่ีส าหรับท า

กิจกรรม 

3.87 3.87 มาก 

27.คอนโดมิเนียมมเินียมมีจดุพกัผอ่น สวนหย่อม

ในบริเวณรอบคอนโดมเินียม 

4.01 4.01 มาก 

28.คอนโดมิเนียมมเินียมมีสนามเดก็เลน่ 3.71 3.71 มาก 

29.คอนโดมิเนียมมเินียมมีลานจอดรถเพียงพอ 4.14 4.14 มาก 

รวมด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.93 .756 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพโดยรวมระดบัมาก ทกุข้อ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .756 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก ทุกข้อ  คือ 
คอนโดมิเนียมมิเนียมมีลานจอดรถเพียงพอ คอนโดมิเนียมมิเนียมมีการจดัพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรม 
คอนโดมิเนียมมิเนียมมีจุดพกัผ่อน สวนหย่อมในบริเวณรอบคอนโดมิเนียม และคอนโดมิเนียมมิ
เนียมมีสนามเดก็เลน่ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14 4.01 3.87 และ 3.71 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่าคอนโดมิเนียม
ได้แก่ กิจกรรม, ด้านความสนใจ, ด้านความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตดินแดงท่ีมีตอ่คอนโดมเินียม 

 

 

ตาราง 14 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความความคิดเห็นด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคใน
เขตดินแดงที่มีต่อคอนโดมิเนียม ภาพรวมทัง้หมด 

ภาพรวมรายด้านรูปแบบการด าเนินชีวติ X S.D. แปลผล 

ภาพรวมทัง้หมด 4.29 .408 มากท่ีสดุ 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 14 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพันธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของของผู้บริโภคคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
ภาพรวมทัง้หมดโดยรวมระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .408  

ตาราง 15 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความความคิดเห็นด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคใน
เขตดินแดงที่มีต่อคอนโดมิเนียม ภาพรวมรายด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 

รวมรายด้านรูปแบบการด าเนินชีวติ 

(ภาพรวม) 

X S.D. แปลผล 

1.ด้านกิจกรรม (ภาพรวม) 3.97 .607 มาก 

2.ด้านความสนใจ (ภาพรวม) 4.33 .486 มากท่ีสดุ 

3.ด้านความคิดเหน็ (ภาพรวม) 4.57 .462 มากท่ีสดุ 

รวมรายด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต (ภาพรวม) 4.29 .408 มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 14 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพันธ์ตอ่รูปแบบการด าเนินชีวิตของของผู้บริโภคคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ราย
ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต (ภาพรวม)โดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .408 

เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ ด้านความ
คิดเห็น (ภาพรวม) ด้านความสนใจ (ภาพรวม) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ตามล าดบั 4.57 และ 4.33 
ตามล าดบั ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก คือ ด้านกิจกรรม (ภาพรวม) โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.97  

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่า
คอนโดมิเนียม ด้านกิจกรรม 

ด้านกจิกรรม X S.D. แปลผล 

1.ท่านชอบไปซือ้ของหรือเดินเลน่ในห้างสรรพสินค้า 4.09 .754 มาก 
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2.ท่านต้องการใช้ชีวิตมีความเป็นสว่นตวั และไมเ่ร่ง

รีบ 

4.18 .736 มาก 

3.ท่านนิยมท าอาหารเองในท่ีพกัอาศยั 3.81 .883 มาก 

4.ท่านชอบเลน่กีฬาหรือออกก าลงักายอย่าง

สม ่าเสมอ 

3.83 .955 มาก 

รวมด้านกิจกรรม 3.97 .607 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 16 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพนัธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของของผู้บริโภคคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้าน
กิจกรรม โดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.97 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .607 

เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ ท่านต้องการใช้
ชีวิตมีความเป็นส่วนตวัและไมเ่ร่งรีบ ท่านชอบไปซือ้ของหรือเดินเลน่ในห้างสรรพสินค้า ท่านชอบ
เลน่กีฬาหรือออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ และท่านนิยมท าอาหารเองในท่ีพกัอาศยั โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั ตามล าดบั 4.18 4.09 3.83 และ 3.81 ตามล าดบั 

 

 

 

 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่า

คอนโดมิเนียม ด้านความสนใจ 

ด้านความสนใจ X S.D. แปลผล 

5.ท่านสนใจคอนโดมเินียมท่ีตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชน 4.16 .704 มาก 
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6.ท่านสนใจคอนโดมเินียมท่ีใกล้ท่ีท างาน 4.51 .592 มากท่ีสดุ 

7.ท่านสนใจคอนโดมเินียมท่ีมีภมูิทศัน์และ

ทศันียภาพโดยรอบสวยงาม 

4.21 .706 มากท่ีสดุ 

8.ท่านสนใจคอนโดมเินียมท่ีใกล้ห้างสรรพสินค้า

หรือร้านสะดวกซือ้ 

4.46 .599 มากท่ีสดุ 

รวมด้านความสนใจ 4.33 .486 มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 17 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพนัธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของของผู้บริโภคคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้าน
ความสนใจ โดยรวมระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.33 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .486 

เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ ท่านสนใจ
คอนโดมิเนียมท่ีใกล้ท่ีท างาน ท่านสนใจคอนโดมิเนียมท่ีใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซือ้ 
ท่านสนใจคอนโดมิเนียมท่ีมีภมูิทัศน์และทัศนียภาพโดยรอบสวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
4.46 และ 4.21 ตามล าดับ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก คือ ท่านสนใจ
คอนโดมิเนียมท่ีตัง้อยู่ในแหลง่ชมุชนโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.16 

 

 

 

 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่า
คอนโดมิเนียม ด้านความคิดเห็น 

ด้านความคดิเหน็ X S.D. แปลผล 
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9.คอนโดมิเ นียมต้องอยู่ในแหล่งท่ีคมนาคม

สะดวกรวดเร็วเช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า รถบริการ

สาธารณะผา่นตลอด 

4.53 .574 มากท่ีสดุ 

10. คอนโดมิเนียมต้องปราศจากมลภาวะท่ีไม่ดี 

เช่น เสียงรบกวน 

4.63 .529 มากท่ีสดุ 

11. คอนโดมิเนียมต้องมีความปลอดภัยรอบ

โครงการ 

4.66 .519 มากท่ีสดุ 

12. คอนโดมิเนียมต้องมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 4.45 .677 มากท่ีสดุ 

รวมด้านความคิดเห็น 4.57 4.62 มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 18 พบวา่ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความ

คิดเห็นความสมัพนัธ์ต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของของผู้บริโภคคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้าน
ความคิดเห็นโดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.57 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.62 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ ทุกข้อ คือ 
คอนโดมิเนียมต้องมีความปลอดภยัรอบโครงการ คอนโดมิเนียมต้องปราศจากมลภาวะท่ีไมด่ี เช่น 
เสียงรบกวน คอนโดมิเนียมต้องอยู่ในแหล่งท่ีคมนาคมสะดวกรวดเร็วเช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้ารถ 
บริการสาธารณะผา่นตลอด คอนโดมิเนียมต้องมีภาพลกัษณ์ท่ีดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.66 4.63 
4.53 และ 4.45 ตามล าดบั 
   

ตอนท่ี  4 การวิ เคราะห์ ข้อมูลเ ก่ียวกับความสัมพัน ธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้แก่ การตดัสินใจเช่า  และพฤติกรรมหลงัการเช่าของผู้บริโภคในเขต
ดินแดงท่ีมีตอ่คอนโดมิเนียม 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ภาพรวมทัง้หมด 
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ภาพรวมรายด้าน X S.D. แปลผล 

ภาพรวมทัง้หมด 4.16 .532 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 19 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยท่ีมี

ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ภาพรวมทัง้หมดโดยรวมระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .532 และผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัมาก 

ตาราง 20 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ภาพรวมรายด้าน 

ภาพรวมรายด้าน X S.D. แปลผล 

1. ด้านการตดัสนิใจเช่า 4.20 .565 มาก 

2. ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 4.11 .607 มาก 

รวมภาพรวมรายด้าน 4.16 .532 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 20 พบวา่ ของปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ภาพรวมรายด้านโดยรวมระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .532 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากทุกข้อ คือ 
การตดัสินใจเช่า (ภาพรวม) พฤติกรรมหลังการเช่า (ภาพรวม) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ 
4.11 ตามล าดบั 

ตาราง 21 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง การตดัสนิใจเช่า 

การตัดสินใจเช่า X S.D. แปลผล 
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1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

4.26 .695 มากท่ีสดุ 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ 

4.18 .655 มาก 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจาก

ทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ 

4.13 .670 มาก 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

4.23 .664 มากท่ีสดุ 

รวมด้านการตดัสินใจเช่า 4.20 .565 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 21 พบวา่ ของปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านการตดัสินใจเช่าโดยรวมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และ
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .565 

เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ คือ ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม และท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.26 และ 4.23 ตามล าดบั ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้และท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการโดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 และ 4.13 ตามล าดบั 

ตาราง 22 ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง พฤติกรรมหลงัการเช่า 

พฤติกรรมหลังการเช่า X S.D. แปลผล 
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1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจากใน

การเลือกเช่าคอนโดมเินียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

4.18 .623 มาก 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

4.16 .638 มาก 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึ

ท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมเินียมท่ีท่านพกั

อีกครัง้ 

4.06 .734 มาก 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา 

ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

4.06 .725 มาก 

รวมด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 4.11 .607 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 22 พบวา่ ของปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าโดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.11 
และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .607 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากทุกข้อ คือ 
ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ ผู้
ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่า ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้าย
ออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ ท่านอยากจะ
แนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกัโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 4.16 
4.06 และ 4.06 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) หากพบวา่มีความแตกตา่งจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย Least Square 
Difference (LSD)และการวิเคราะห์ค่าสถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ทัง้ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และ
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ตวัแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)   โดยใช้วิธีการ
ทดสอบดงันี ้

สมมติฐานข้อ 1 ในการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์
ได้แก่ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ภมูิล าเนาเดิม มีผลตอ่พฤติกรรมการ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ในการทดสอบด้วยสถิติ T-test ผู้ วิจยัใช้การทดสอบความแตกตา่ง 
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม โดยทดสอบค่าความแปรปรวนด้วย Leveve’s 
test เมื่อคา่ Sig. มากกวา่ .05 จะอา่นคา่ T-test ท่ี Equal variances not assumed 

และในการทดสอบด้วยวิธีความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ผู้ วิจัย
ใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยเร่ิมจากการทดสอบค่า Levene’s 
test เพ่ือทดสอบค่าความแปรปรวนของข้อมลู ถ้า  Levene’s test มีค่า Sig. น้อยกว่า .05 ผู้ วิจัย
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยสถิติ Brown-Forsythe และเพ่ือให้ทราบว่ามีค่าเฉลี่ยคู่
ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยหลายคู่ในเวลาเดียวกัน 
(Multiple Comparison) ด้วยวิธี Dunnett T3 และเมื่อ Levene’s test มีค่า Sig. มากกว่า .05 
ผู้ วิจยัทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดยสถิติ F-test และหากพบวา่มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญั เพ่ือให้ทราบว่ามี คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกต่างกัน จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่เ พ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีจะท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วย Least Square 
Difference (LSD)เพ่ือทดสอบสมมติฐานและการทดสอบ Levene’s test มีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
สมมติฐานข้อ 2 ในการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกับสว่นประสมทางการตลาด 

7Ps  ได้แก่ ได้ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านนโยบายส่งเสริมการตลาด ด้าน
บคุลากรให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีตอ่พฤติกรรม
การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ผู้ วิจัยใช้สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยทัง้ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variable)และตวัแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)มี
สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่า 
H1 : สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่า 
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สมมติฐานข้อ 3 ในการทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ผู้ วิจัยใช้สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยทัง้ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระ ( Independent Variable)
และตวัแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)มีสมมติฐาน 
ดงันี ้

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่า 
H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่า  
การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบด้วยผลการทดสอบสมมติฐาน 

3 ข้อ โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อ 1.1 ผู้บริโภคมีเพศแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก
เย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของผู้ ให้บริการ และท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0 

z :  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั  

H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนัได้แก่  
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ตาราง 23 แสดงการทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่างการตัดสินใจเช่าที่มีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ จ านวน 400 คน  

การวิเคราะห์ตามตาราง 23 ค่าเฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า ความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศชาย มีเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .567 ด้านเพศหญิง มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั.564 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศ
ชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมถึงการ

เช่าคอนโดมิเนียม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

ชาย (n = 174) หญิง (n = 226) t-test for Equality of Means 

X   S.D X   S.D t df Sig.  

ด้านการตดัสินใจเชา่ 4.20 567 4.19 .564 .119 371.516 .905 
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ตาราง 24 วิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนความแตกตา่งกนัของการตดัสนิใจเช่าท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดนิแดง 

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 23 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ  

 การตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียม t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

Equal variances not assumed 

 

.512 

 

.475 

 

.690 

 

398 

 

.491 

   

.698 

 

386.080 

 

.486 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

Equal variances not assumed 

 

.260 

 

.611 

 

-.049 

 

398 

 

.961 

   

-.049 

 

374.123 

 

.961 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

Equal variances not assumed 

 

1.734 

 

.189 

 

-.996 

 

   398 

 

 .320 

  -.998 374.685 .319 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

Equal variances not assumed 

.033 .856 .737 398 .462 

   

 

.740 

 

 

379.109 

 

 

.459 
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1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน

คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากับ .475 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิ

เสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกับเพศหญิงไมแ่ตกตา่งกันอย่าง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกตา่งแบบ T-test กรณี Equal variance not 

assumed พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากับ .486 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 ยอมรับ

สมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

เขตดินแดง ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมี

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หัวข้อท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ มีค่า Sig. เท่ากับ .611 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเส

ธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกบัเพศหญิงไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกต่างแบบ T-test กรณี Equal variance not 

assumed พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากับ .961 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 ยอมรับ

สมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

เขตดินแดง ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมี

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หัวข้อท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ

ของผู้ให้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากบั .189 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิ

เสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกับเพศหญิงไมแ่ตกตา่งกันอย่าง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกตา่งแบบ T-test กรณี Equal variance not 

assumed พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากับ .319 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 ยอมรับ

สมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

เขตดินแดง ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมี
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พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หัวข้อท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชายหัวข้อท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับของผู้

ให้บริการ มากกวา่เพศชาย 

4.ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพงึพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากับ .737 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิ

เสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกับเพศหญิงไมแ่ตกตา่งกันอย่าง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกตา่งแบบ T-test กรณี Equal variance not 

assumed พบวา่มีคา่ Sig. เท่ากับ .459 ซึ่งมากกวา่ 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 ยอมรับ

สมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

เขตดินแดง ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมี

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หัวข้อท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพศหญิงมากกวา่เพศ

ชาย 

สมมติฐานข้อ 1.2 ผู้บริโภคมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

เย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่า

เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของผู้ ให้บริการ และท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

 H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 25 วิเคราะห์การทดสอบความแปรปรวนความแตกต่างกันของการตัดสินใจเช่าที่มีความสมัพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านอาชีพ  

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ 

 

 

Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

เย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs 1.451 4 .363 .748 .560 

Within GrouPs 191.509 395 .485   

Total 192.960 399    

2.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

ทราบอตัราค่าเช่าที่ผู้ ให้บริการก าหนดไว้ 

     

 Between GrouPs 4.492 4 1.123 2.663 .032 

Within GrouPs 166.548 395 .422   

Total 171.040 399    

3.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจาก

ทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ 

     

 Between GrouPs 3.409 4 .852 1.914 .107 

Within GrouPs 175.831 395 .445   

Total 179.240 399    
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ตาราง 25 (ต่อ) 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ 

 

 

Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

4.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่าน

พงึพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs 4.770 4 1.193 2.755 .028 

Within GrouPs 170.980 395 .433   

Total 175.750 399    

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี .05 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 25 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านอาชีพ 
1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน

คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .462 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากับ .748 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียมไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีค่า Sig. เท่ากบั .032 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 2.663 นัน้คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) ท่ีตัง้ไว้ 



  87 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .107 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.914 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 2.775 นัน้คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผลออกมาไม่ Sig. รายด้าน  แปลว่าสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 แตเ่มื่อทดสอบ LSD พบวา่ มีคูท่ี่แตกตา่งกนั ดงันี ้

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอาชีพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ด้านการตดัสนิใจเช่า (LSD)  

อาชีพ 

Multiple Comparisons 

กลุ่ม J นกัเรียน/
นกัศกึษา 

ข้าราชการ/
พนกังาน 

พนกังาน/
ลกูจ้าง

บริษัทเอกชน 

อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสว่นตัว 

อื่นๆ 

กลุ่ม I X   4.29 4.21 4.10 4.19 4.00 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.29 - .453 .004** .239 .151 

 

ตาราง 26 (ต่อ) 
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อาชีพ Multiple Comparisons 

 

กลุ่ม J นกัเรียน/
นกัศกึษา 

ข้าราชการ/
พนกังาน 

พนกังาน/
ลกูจ้าง

บริษัทเอกชน 

อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสว่นตัว 

อื่นๆ 

กลุ่ม I X        

พนกังาน/ลกูจ้าง
บริษัทเอกชน 

4.10 - - - .306 .608 

อาชีพอิสระ/ธุรกิจ
สว่นตวั 

4.19 - - - - .362 

อื่นๆ 4.00 - - - - - 

** คา่การยอมรับทางสถิตท่ีิระดบั .01 (α = .01) 
ผลการ เปร ียบ เท ียบรายคู ่ระหว่างอาชีพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ในภาพรวม พบวา่ Sig. 1 คู ่คือ กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็น นกัเรียน/นกัศกึษา 
กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นพนกังาน/ลกูจ้างบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ด้านการตดัสินใจเช่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p-value = 
.004) 

สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้บริโภคมีอายแุตกต่างกนัมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

เย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่า

เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของผู้ ให้บริการ และท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง 27 แสดงความแปรปรวนที่แตกต่างกันของการตัดสินใจเช่าที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านอาย ุจ านวน 400 คน  

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Squa

re 

F Sig. 

1.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชม

ห้องจริงในคอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs 3.473 4 .868 1.810 .126 

Within GrouPs 189.487 395 .480   

Total 192.960 399    

2.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ

อตัราค่าเช่าที่ผู้ ให้บริการก าหนดไว้ 

     

 Between GrouPs 9.858 4 2.465 6.040** .000 

Within GrouPs 161.182 395 .408   

Total 171.040 399    

3.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบ

กฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการ 

     

 Between GrouPs 3.409 4 1.211 2.744 0.28 

Within GrouPs 175.831 395 .445   

Total 179.240 399    
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การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Squa

re 

F Sig. 

 Between GrouPs 4.770 4 1.118 2.577 .037 

Within GrouPs 171.280 395 .433   

Total 175.750 399    

* มีนยัส าคญัส าคญัท่ี 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 26 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านอายุ 

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .126 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.810 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 6.040 นัน้คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) ท่ีตัง้ไว้ 

ตาราง 27 (ต่อ) 
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3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ ค่า Sig. เท่ากบั .037 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนแตกต่างกัน 
ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากับ 2.577 นัน้คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลกั
(H0) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวน
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 2.775 นัน้คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H H0) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั(H0) ท่ีตัง้ไว้ 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอาย ุกับพฤติกรรมถึงการตดัสินใจการเลอืกเช่าคอนโดมิเนียม
ในเขตดินแดง ด้านการตดัสนิใจเช่า (LSD) 

** คา่การยอมรับทางสถิติท่ีระดบั .01  
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอายุ กับพฤติกรรมถึงการตัดสินใจการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านการตดัสินใจเช่า พบว่า Sig. 2 คู่ คือ กลุม่ตวัอย่างอายุ ต ่ากว่า 

อายุ 
Multiple Comparisons 

กลุ่ม J ต ่ากวา่ 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

กลุ่ม I X   4.40 4.16 4.09 4.22 4.29 

ต ่ากวา่ 20 ปี 4.40 - .004** .001** .076 .366 

20 – 29 ปี 4.16 - - .312 .549 .289 

30 – 39 ปี 4.09 - - - .191 .109 

40 – 49 ปี 4.22 - - - - .596 

50 ปีขึน้ไป 4.29 - - - - - 



  92 

20 ปี กับกลุ่มตวัอย่างอายุ 20 – 29 ปี มีพฤติกรรมถึงการตดัสินใจการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ด้านการตดัสินใจเช่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p-value = 
.004) และกลุ่มตัวอย่างอายุ ต ่ากว่า 20 ปี กับกลุ่มตวัอย่างอายุ 30 – 39 ปี มีพฤติกรรมถึงการ
ตดัสินใจการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านการตดัสินใจเช่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 (p-value = .001)  

สมมติฐานข้อ 1.4 ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั แตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนัได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัที
หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ
อตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคับของผู้ ให้บริการ และท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั  
H1 : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
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ตาราง 29 แสดงความแปรปรวนที่แตกต่างกันของการตัดสินใจเช่าที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน 400 คน  

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริง

ในคอนโดมเินียม 

     

 Between GrouPs .153 3 .051 .105 .957 

Within GrouPs 192.807 396 .487   

Total 192.960 399    

2.ท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

ทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

     

 Between GrouPs .739 3 .246 .573 .633 

Within GrouPs 170.301 396 .430   

Total 171.040 399    
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การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

3.ท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจาก

ทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบั 

ของผู้ให้บริการ 

     

 Between GrouPs 1.433 3 .291 1.064 .67 

Within GrouPs 177.807 396 .442   

Total 179.240 399    

4.ท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่าน

พึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs .874 3 .291 .660 .577 

Within GrouPs 174.876 396 .442   

Total 175.750 399    

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี .05 

ตาราง 29 (ต่อ) 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 29 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

1.ท่านตัดสินใจเ ช่าคอนโดมิ เนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .957 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากับ .105 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีคา่ Sig. เท่ากับ .633 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .573 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีคา่ Sig. เท่ากบั .67 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากับ .573 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของผู้ให้บริการไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .577 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .660 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อ 1.5 ผู้บริโภคมีสถานภาพแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนัได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก
เย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของผู้ ให้บริการ และท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

ตาราง 30 แสดงความแตกต่างของการตดัสนิใจเช่าที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs .250 2 .125 .258 .773 

Within GrouPs 192.710 397 .485   

Total 192.960 399    

2.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราค่าเช่าที่ผู้ ให้บริการก าหนด

ไว้ 
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 Between GrouPs .268 2 .134 .311 .773 

Within GrouPs 170.772 397 .430   

Total 171.040 399    

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

3.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจาก

ทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ 

     

 Between GrouPs .419 2 .209 .465 .629 

Within GrouPs 177.821 397 .442   

Total 179.240 399    

4.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพงึพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs .344 2 .172 .389 .678 

Within GrouPs 174.406 397 .442   

Total 175.750 399    

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี .05 

ตาราง 30 (ต่อ) 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 30 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 

1.ท่านตัดสินใจเ ช่าคอนโดมิ เนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .773 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากับ .331 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2.ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการ
ก าหนดไว้ มีค่า Sig. เท่ากับ .733 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากับ .311 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
ท่ีตัง้ไว้ 

3.ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .629 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .465 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .678 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .389 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อ 1.6 ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกัน ได้แก่ ท่านตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม

ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ และท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที

เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

 
 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0 :  ผู้บริโภคภมูิล าเนาเดิมท่ีมีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

ตาราง 31 แสดงความแตกต่างของการตดัสนิใจเช่าที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในเขตดินแดง ด้านภูมิล าเนาเดิมจ านวน 400 คน  

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านภูมิล าเนาเดิม 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs 2.139 3 .713 1.479 .220 

Within GrouPs 192.821 396 .482   

Total 192.960 399    
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2.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราค่าเช่าที่ผู้ ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

     

 Between GrouPs 2.179 3 .725 1.701 .166 

Within GrouPs 168.864 396 .426   

Total 171.040 399    

      

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านภูมิล าเนาเดิม 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

3.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบั

ของผู้ให้บริการ 

     

 Between GrouPs 1.097 3 .366 .813 .487 

Within GrouPs 178.143 396 .450   

Total 179.240 399    

4.ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที

เมื่อท่านพงึพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

     

 Between GrouPs 1.730 3 .577 1.312 .270 

Within GrouPs 174.020 396 .439   

Total 175.750 399    
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*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี .05 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 31 การทดสอบความ

แปรปรวนพบว่า ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .220 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.479 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีคา่ Sig. เท่ากับ .166 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.701 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .487 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .813 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .270 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.312 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

ตาราง 31 (ต่อ) 
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และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.7 ผู้บริโภคมีเพศแตกต่างกันมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกนั ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจาก

เย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่า

เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของผู้ ให้บริการ และท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

 
ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0:  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั  

H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

ตาราง 32 แสดงความแปรปรวนที่แตกต่างกันของพฤติกรรมหลงัการเช่าที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ จ านวน 400 คน  

พฤติกรรมหลังการเช่า

คอนโดมิเนียม 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

1.ท่านคิดว่าท่านตดัสนิใจได้

ถกูต้องหลงัจากในการเลอืก

เช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมที่

ท่านอยู่ 

.008 .929 .595 

 

398 .552 

  .598 379.869 .550 
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Equal variances not 

assumed 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม 

ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้

เช่าหลงัจากการเช่า 

Equal variances not 

assumed 

.166 .684 -.675 398 .500 

  -.671 362.284 .503 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมหลังการเช่า

คอนโดมิเนียม 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

 

3.ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้าย

ออกไป ท่านมีโอกาสถึงที่จะ

กลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ

เนียมที่ท่านพกัอีกครัง้ 

Equal variances not 

assumed 

 

2.143 

. 

144 

. 

471 

 

398 

 

.638 

  .477 386.355 .634 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือ

บอกต่อให้คนรู้จกัมา ให้มา

พกัคอนโดมิเนียมที่ท่านพกั 

3.447 .064 -.001 398 .999 

  -.001 381.632 .999 
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Equal variances not 

assumed 

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี 0.05 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 32 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 
1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน

คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .929 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0 )และปฎิ
เสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงทดสอบความแตกตา่งแบบ T-test กรณี Equal variance 
not assumed พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .550 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0 )หมายความว่า ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
เพศหญิงมีพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกว่าเพศชาย หัวข้อท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .684 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0 ) 
และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1 )หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกบัเพศหญิงไมแ่ตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างแบบ T-test กรณี Equal 
variance not assumed พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .503 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1)ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0 ) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หวัข้อท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .144 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0 ) 

ตาราง 32 (ต่อ) 
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และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1 )หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกบัเพศหญิงไมแ่ตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างแบบ T-test กรณี Equal 
variance not assumed พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ 634 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1 )ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0 ) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หวัข้อท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการเพศหญิง
มากกวา่เพศชายหวัข้อท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ของผู้ให้บริการ มากกวา่เพศชาย 

4.ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียมมีค่า Sig. เท่ากบั .064 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0 ) 
และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเพศชายกบัเพศหญิงไมแ่ตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างแบบ T-test กรณี Equal 
variance not assumed พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .999 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน้คือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0 ) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านเพศ ไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมากกวา่เพศชาย หวัข้อท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย 

สมมติฐานข้อ 1.8 ผู้บริโภคมีอาชีพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลัง

การเช่าในเขตดินแดงแตกต่างกัน ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียม

ชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้

ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบั

ของผู้ให้บริการ และท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
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H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 33 แสดงความแปรปรวนที่แตกต่างกันของพฤติกรรมหลงั
การเช่าที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ด้านอาชีพ จ านวน 400 คน    

สมมติฐานข้อ 1.9 ผู้บริโภคมีอายุแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลัง

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกัน ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม

ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ

กฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการ และท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง

พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียม

ในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกนัมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียม

ตาราง 33 (ต่อ) 
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ในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมเินียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาย ุ

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F  Sig. 

 

 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจากใน

การเลือกเช่าคอนโดมเินียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

     

 Between GrouPs 3.658 4 .915 2.386 .051 

Within GrouPs 151.382 395 .383   

Total 155.040 399    

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

     

 Between GrouPs 2.675 4 .669 1.653 .160 

Within GrouPs 159.763 395 .404   

Total 162.438 399    
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ตาราง 34 แสดงความแปรปรวนท่ีแตกต่างกันของพฤติกรรมหลังการเช่าท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง ด้านอายุ จ านวน 400 คน 

*มีนยัส าคญัท่ี .05 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 33 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 

 

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียม 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบั

ของผู้ให้บริการ 

Between GrouPs 

4.832 4 1.208 2.273 .061 

Within GrouPs 209.958 395 .532   

Total 214.790 399    

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา 

ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

     

 Between GrouPs 2.140 4 .535 1.018 .398 

Within GrouPs 207.537 395 .525   

Total 209.678 399    
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1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .220 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.479 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีคา่ Sig. เท่ากับ .166 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.701 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .487 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .813 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .270 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.312 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.10 ผู้บริโภคมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกัน แตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์
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ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกันได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม

ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ และท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที

เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 

  

 

 

ตาราง 35 แสดงความแปรปรวนที่แตกต่างกันของพฤติกรรม
หลัง กา ร เ ช่ าที่ มี ค ว ามสัมพัน ธ์ ต่ อพฤ ติ ก ร รมก าร เ ช่ า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 
400 คน  

  

* มีนยัส าคญัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 35 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .220 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ

ตาราง 35 (ต่อ) 



  111 

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.479 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1.ท่านคิดว่าท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากใน

การเลอืกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมที่ท่านอยู่ 

     

 Between GrouPs 2.180 3 .727 1.883 .132 

Within GrouPs 152.860 396 .386   

Total 155.040 399    

2.ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่า 

     

 Between GrouPs 1.298 3 .433 1.063 .365 

Within GrouPs 161.139 396 .407   

Total 162.438 399    

3.ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาส

ถงึที่จะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมที่ท่าน

พกัอีกครัง้ 

     

 Between GrouPs .814 3 .271 .502 .681 

Within GrouPs 213.976 396 .540   

Total 214.790 399    
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คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีคา่ Sig. เท่ากับ .166 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.701 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .487 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .813 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .270 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.312 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ

 

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียม 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

 Between GrouPs 2.125 3 .708 1.352 .257 

Within GrouPs 207.552 396 .524   

Total 209.678 399    
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.11 ผู้บริโภคมีสถานภาพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

หลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกันได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม

ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่ าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ

กฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการ และท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง

พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมหลงัการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 
 

 

 

ตาราง 36 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมหลังการเช่าที่มี
ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
ด้านสถานภาพจ านวน 400 คน  

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี .05 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 33 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้านสถานภาพ 

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .220 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ

ตาราง 36 (ต่อ) 
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พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ 

 

 

Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1.ท่านคิดว่าท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากใน

การเลอืกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมที่ท่านอยู่ 

     

 Between GrouPs .582 2 .291 .748 .474 

Within GrouPs 154.458 397 .389   

Total 155.040 399    

2.ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่า 

     

 Between GrouPs .414 2 .207 .508 .602 

Within GrouPs 162.023 397 .408   

Total 162.438 399    

3.ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาส

ถงึที่จะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมที่ท่าน

พกัอีกครัง้ 

     

 Between GrouPs 1.105 2 .552 1.026 .359 

Within GrouPs 213.685 397 .538   

Total 214.790 399    

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียม ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ 

 

 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

4. ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่าน

พงึพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Between GrouPs 

.280 2 .140 .265 .767 

Within GrouPs 209.398 397 .527   

Total 209.678 399    
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.479 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีคา่ Sig. เท่ากับ .166 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.701 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .487 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .813 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .270 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.312 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 1.12 ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกต่างกันได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
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ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ และท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที

เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ผู้บริโภคภมูิล าเนาเดิมท่ีมีแตกตา่งกนัมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั 
 H1 :  ผู้บริโภคท่ีมีภมูิล าเนาเดิมแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมหลงัการ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

 

ตาราง 37 แสดงความแตกต่างของพฤติกรรมหลังการเช่าที่มี
ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
ด้านภูมิล าเนาเดิมจ านวน 400 คน  

*มีนยัส าคญัส าคญัท่ี 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 37 การทดสอบความแปรปรวนพบว่า ความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ด้าน 

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม มีคา่ Sig. เท่ากบั .220 ซึ่งมากกวา่ .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่แตกต่าง
กนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.479 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม ไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัสถิติ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ท่ีตัง้
ไว้ 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ มีคา่ Sig. เท่ากับ .166 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.701 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ

ตาราง 37 (ต่อ) 
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พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมเินียม ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านภูมลิ าเนาเดมิ 

 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Si

g. 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้อง

หลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านอยู ่

     

 Between GrouPs 2.963 3 .988 2.571 .05

4 

Within GrouPs 152.077 396 .384   

Total 155.040 399    

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

     

 Between GrouPs 2.448 3 .816 2.020 .11

1 

Within GrouPs 159.990 396 .404   

Total 162.438 399    

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

     

 Between GrouPs 3.192 3 1.064 1.991 .11

5 

Within GrouPs 211.598 396 .534   

Total 214.790 399    
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่า
เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ .487 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั .813 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม มีค่า Sig. เท่ากับ .270 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ท่ีบริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนไม่
แตกตา่งกนั ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงใช้สถิติ F-test เท่ากบั 1.312 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

 

 

 

พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมเินียม 

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านภูมลิ าเนาเดมิ 

 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Si

g. 

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมใน

มนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Between GrouPs 

 

 

 

6.025 

 

 

 

3 

 

 

 

2.008 

 

 

 

3.905** 

 

 

 

009 

Within GrouPs 203.653 396 .514   

Total 209.678 399    
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และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ . 05 ซึ่งปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) ท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อ 2 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ผู้บริโภคในเขตดิน
แดงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร
ให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
สมมติฐานข้อ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้แก่ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก
ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ
กฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์พฤติกรรม

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั  

ตาราง 34 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlatio

n(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.227** .000 ต ่า เดียวกนั 
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2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.217** .000 ต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.248** .000 ต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.299** .000 ต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 34 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig..000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ 
(r) มีคา่เท่ากบั .227 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านผลิตภณัฑ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงจะท าให้ท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig. .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
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ด้านผลิตภณัฑ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .217 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ผลิตภณัฑ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีคา่ Sig. .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .248 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงจะท าให้
ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการเพ่ิมขึน้
ในระดบัต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านผลิตภณัฑ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .299 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงจะท าให้
ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม
เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 
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สมมติฐานข้อ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ราคากับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที
เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคามีความสมัพันธ์พฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

ตาราง 35 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากบัพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.219** .000 ต ่า เดียวกนั 
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2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.265** .000 ต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.235** .000 ต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.229** .000 ต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 35 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์

ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านราคากบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ราคากับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิ
เนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ 
.219 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคา
กจัะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียมเพ่ิมขึน้
ในระดบัต ่า 

 2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านราคากับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .265 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านราคาจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการ
ก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านราคากับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .235 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่ง ส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านราคากับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .229 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่ง ส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สมมติฐานข้อ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ท าเลท่ีตัง้กับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจ
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เช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเ ย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเ นียม ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
 H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้มีความสัมพันธ์พฤติกรรม

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 36 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลที่ตัง้กับพฤติกรรม
การตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlatio

n(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.237** .000 ต ่า เดียวกนั 
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2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนด

ไว้ 

.322** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจาก

ทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ 

.261** .000 ต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.253** .000 ต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 36 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ท าเลท่ีตัง้กับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .237 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ท าเลท่ีตัง้จะท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเ ย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

 2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านท าเลท่ีตัง้กับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตดัสินใจเช่า
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คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .322 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 
7Ps ด้านท าเลท่ีตัง้ จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ท าเลท่ีตัง้กับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .261 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้จะท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ
กฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .253 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการ
ส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่า
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คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
 H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายมีความสมัพันธ์

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายมีความสมัพันธ์

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั  
 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 37 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายกับ
พฤติกรรมการตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดิน

แดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 
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1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.257** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.300** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.334** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.333** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 37 ผลการทอสอบคา่ทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
การส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .257 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
การส่งเสริมการขายจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 
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2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่าน
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ใ ห้บริการก าหนดไว้มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .300 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 แสดงวา่ตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายจะท าให้ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เชา่ท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
การสง่เสริมการขายกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านตดัสนิใจเชา่
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .334 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการสง่เสริมการขายจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านการสง่เสริมการขายกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่าน
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .333 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่ากล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายจะท าให้ท่านตัดสินใจเช่า
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คอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
กระบวนการให้บริการทางกายภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม 
ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพ

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพ

มีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 

 

 

 

ตาราง 38 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการกับ
พฤติกรรมการตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดิน

แดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 
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1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.278** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.356** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.361** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.431** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 38 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการกับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
บคุลาการให้บริการกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .278 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 
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7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง
จริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่าน
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ใ ห้บริการก าหนดไว้มี
ความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .356 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างค่อนข้างต ่า  กล่าวคือ ถ้า
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านบุคลาการให้บริการจะท าให้ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
บคุลาการให้บริการกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .441 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการ จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการกับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่าน
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .253 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
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แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการก ัจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
กระบวนการให้บริการทางกายภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม 
ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บ ริการและท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการมีความสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการมีความสมัพันธ์

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั  
 
 
 
 
 
 
ตาราง 39 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 
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1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.290** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.374** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.410** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.426** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 39 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่ง สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
ต่อท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .290 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วน
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ประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะท าให้ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนด
ไว้มีความสมัพนัธ์กัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .374 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้า
ความสมัพนัธ์ระหว่าง สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะ
ท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้
เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง
ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการ มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .410 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ
คอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกั
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ท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .426 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้า
ความสมัพนัธ์ระหว่าง สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะ
ท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมเินียม
เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 2.7  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 40 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ
กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.261** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.302** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.366** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.383** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 40 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
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สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .261 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันที
หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อ
ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .374 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้า
ความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่าน
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับของผู้ ให้บริการ มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .410 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่ากล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดับคอ่นข้าง
ต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อ
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ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .426 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

 สมมติฐานข้อ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่  ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที
เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์พฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

ตาราง 41 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.29 8** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.3 18** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.3 20** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.330 ** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 41 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ผลิตภณัฑ์กับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านคิดว่าท่านตดัสินใจได้
ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .298 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
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ต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์จะท าให้ท่าน
คิดว่าท่านตดัสินใจได้ถูกต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่เพ่ิมขึน้ใน
ระดบัต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิ
เสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .318 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้าง
คอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้
ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้าง
ต ่า 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านราคากบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านคิดว่าเมื่อท่านย้าย
ออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ มีความสมัพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .320 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะ
กลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จัก
มา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .426 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .330 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
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คอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้
ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก เพ่ิมขึน้ในระดบั
คอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 2.9 ความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันที
หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ
อตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงั

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคามีความสมัพันธ์พฤติกรรมหลัง

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 42 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากบัพฤติกรรมหลงั
การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.391** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.408** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.465** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.411** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 42 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ราคากบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถูกต้อง
หลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .391 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
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ต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้ท่านคิดวา่
ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิ
เสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .408 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้าง
ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้
ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps ด้านราคากับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านคิดว่าเมื่อท่านย้าย
ออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ มีความสมัพนัธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .465 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางกลา่วคือ ถ้ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมา
เช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จัก
มา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .426 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .411 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคาจะท าให้
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ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก เพ่ิมขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 2.10 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเล
ท่ีตัง้กับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก
ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ
กฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้มีความสัมพันธ์พฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 43 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลที่ตัง้กับพฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
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พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมเินียมใน

เขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.365** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.407** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.386** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.370** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 43 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
ท าเลท่ีตัง้กับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านคิดว่าท่านตดัสินใจได้
ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.001 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .365 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้จะท า
ให้ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่
เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้กับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิ
เสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .407 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้าง
ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้จะท า
ให้ผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้กับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านคิดวา่เมื่อท่าน
ย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ มีความสมัพนัธ์
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .386 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้จะท าให้ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึง
ท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลกั (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จักมา ให้มา
พกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสม
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มติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .426 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .370 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า 
กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้จะท าให้ท่าน
อยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก เพ่ิมขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 2.11 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการ
ส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที
เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการสง่เสริมการขายมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายมีความสมัพันธ์

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 44 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ดา้นการ
ส่งเสริมการขายกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
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พฤติกรรมหลงัการเช่าในเขตดนิแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.315** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.400** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.399** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.388** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 44 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
การส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านคิดว่าท่าน
ตดัสินใจได้ถูกต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ 
.315 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านการส่งเสริมการขายจะท าให้ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการส่งเสริม
การขายกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูล
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .400 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการสง่เสริมการ
ขายจะท าให้ผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านการสง่เสริมการขายกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านคิดว่า
เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .399 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์
ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการสง่เสริมการขายจะท าให้ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้าย
ออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการ
สง่เสริมการขายกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านอยากจะแนะน าหรือ
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บอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก มีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ 
.388 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .370 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
ด้านการส่งเสริมการขายจะท าให้ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพัก
คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 2.12 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลา
การให้บริการกับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที
เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการมีความสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการมีความสมัพันธ์

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

ตาราง 45 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการกับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.510** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.528** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.524** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.481** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 45 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการกับพฤติกรรมหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
บุคลาการให้บริการกับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านคิดว่าท่าน
ตดัสินใจได้ถูกต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ 
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.510 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
บุคลาการให้บริการจะท าให้ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการ
ให้บริการกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูล
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.001 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .528 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการ
ให้บริการจะท าให้ผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้
ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านคิดว่า
เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .524 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการให้บริการจะท าให้ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้ายออกไป 
ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบคุลาการ
ให้บริการกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านอยากจะแนะน าหรือบอก
ตอ่ให้คนรู้จักมา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั มีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .388 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .481 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการ
ให้บริการจะท าให้ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก 
เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
กระบวนการให้บริการทางกายภาพกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ 
ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพมี

ความสมัพนัธ์พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

ตาราง 46 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการ
ทางกายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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พฤติกรรมหลงัการเช่าในเขตดนิแดง Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.476** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.478** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.482** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.492** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 44 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
กระบวนการให้บริการทางกายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่าน
คิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .476 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะท าให้ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถูกต้องหลงัจาก
ในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพันธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการ
ให้บริการทางกายภาพกับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อผู้ ให้บริการ
คอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ .478 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะท าให้ผู้ ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้
ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดง ตอ่ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่าน
พกัอีกครัง้ มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้
ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .482 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกล่าวคือ ถ้า
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะ
ท าให้ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่าน
พกัอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก 

พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) หมายความความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการ

ให้บริการทางกายภาพกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงต่อท่านอยากจะ

แนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก มีความสมัพันธ์กัน อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 

มีคา่เท่ากบั .492 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .481 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 

7Ps ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพจะท าให้ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จัก

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเ ย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเ นียม ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มี

ความสมัพนัธ์พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 47 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.331** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.416** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.403** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.390** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 47 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่านคิดวา่ท่าน
ตดัสินใจได้ถูกต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ 
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.331 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก
ในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู่เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูล
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่ามีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .416 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพจะท าให้ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่าเพ่ิมขึน้
ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงตอ่ท่าน
คิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ มี
ความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมี
คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .403 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้าย
ออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้เพ่ิมขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านอยากจะ
แนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่านพัก มีความสมัพันธ์กัน อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากบั .492 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .390 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 
7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จะท าให้ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มา
พกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจเเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม

ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก

ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ

กฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง

พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการตดัสินใจ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 

 ตาราง 48 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกับพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.285** .000 ต ่า เดียวกนั 
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2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.373** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.360** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.393** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 48 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพนัธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม
กับพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .285 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมจะท าให้ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
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คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .373 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างคอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านกิจกรรม จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัที
หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ 
.360 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่ากลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
จะท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับของผู้
ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .393 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านกิจกรรม จะท าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ
คอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 3.2 ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก
ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ
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กฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
 H0 :  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 49 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดิน

แดง 
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Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.391** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.408** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.465** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.411** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 49 ผลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขต
ดินแดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
สนใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่ าคอนโดมิเ นียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
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มีคา่เท่ากับ .391 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
สนใจจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม
เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .408 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างปานกลางกล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความสนใจ จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
สนใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .465 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความสนใจ จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์



  167 

สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .411 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความสนใจ จะท าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 3.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็น 
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจาก
ทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบ
กฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
 H0 :  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
 H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นมีความสมัพันธ์พฤติกรรม

การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

ตาราง 50 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็น กับพฤติกรรม
การตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมเินียม

ในเขตดินแดง 

พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 
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Correlation

(r) 

1.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมเินียม 

.317** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัที

หลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการ

ก าหนดไว้ 

.237** .000 ต ่า เดียวกนั 

3.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ 

.232** .000 ต ่า เดียวกนั 

4.ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อ

ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของ

คอนโดมิเนียม 

.402** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 50 ลการทอสอบค่าทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเยี่ ยมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียม พบวา่มีคา่ Sig.000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเส
ธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .317 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
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ทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็นจะท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงใน
คอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

2. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็นกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ (r) 
มีคา่เท่ากับ .237 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็น จะท าให้ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลังจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของผู้ให้บริการ พบวา่มีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเ นียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .232 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตด้านความคิดเห็น จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

4. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเม่ือท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียม พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็นกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .402 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
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ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต
ด้านความคิดเห็นจะท าท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันที
หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ
อตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมหลงัการ

เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีความสมัพันธ์พฤติกรรมหลงัการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

ตาราง 51 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

Pearson Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 
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Correlation

(r) 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.361** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.422** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.369** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.394** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 51 ผลการทอสอบคา่ทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ ความสมัพันธ์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง
ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม
กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัที
หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .361 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบั
คอ่นข้างต ่า กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมจะท าให้ท่าน
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ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ
อตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิ
เสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .422 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ ถ้าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม จะท าให้ท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ .469 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้
ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมือ่
ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .394 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัค่อนข้างต ่า ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม จะท าท่านตดัสินใจ
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เช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบั
คอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานข้อ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับ

พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันที

หลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ

อตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบังคบัของผู้ ให้บริการและท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมันทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมหลัง

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความสนใจมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมหลงั

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไมแ่ตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 52 แสดงการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับพฤติกรรมหลงัการ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.416** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.468** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.437** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.451** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 52 ผลการทอสอบคา่ทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ ความสมัพันธ์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
สนใจกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .416 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
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ระดบัปานกลาง กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจจะท าให้
ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทันที
หลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .468 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ จะท า
ให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้
ในระดบัปานกลาง 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจกับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .437 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความสนใจจะท าให้ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ
และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการเพ่ิมขึน้ในระดบัปานกลาง 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมือ่
ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .451 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
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ระดบัปานกลางความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ จะท าท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

สมมติฐานข้อ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ

ความคดิเหน็กับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงได้แก่ ท่านตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม

ในทันทีหลังจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้ ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันที

หลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ให้บริการและท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัที

เมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

สามารถเขียนสมมติฐานสถิติได้ดงันี ้
H0 :  รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมหลงั

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นมีความสัมพันธ์พฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงไม่แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

ตาราง 53 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นกับพฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

พฤติกรรมหลังการเช่าในเขตดินแดง พฤติกรรมการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 
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 Pearson 

Correlation

(r) 

Sig               

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

1.ท่านคิดวา่ท่านตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจาก

ในการเลือกเช่าคอนโดมเินียมมเินียมท่ีท่าน

อยู่ 

.277** .000 ต ่า เดียวกนั 

2.ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้

ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลงัจากการเช่า 

.334** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมี

โอกาสถึงท่ีจะกลบัมาเช่าคอนโดมเินียมมิ

เนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

.314** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกั

มา ให้มาพกัคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

.342** .000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 53 ผลการทอสอบคา่ทางสถิติสมัประสิทธ์สหพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ ความสมัพันธ์
ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดงได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1. ท่านคิดว่าท่านตัดสินใจได้ถูกต้องหลังจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านอยู่ พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความ
คิดเห็นกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมมีความสมัพันธ์กัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .416 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
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ระดบัต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นจะท าให้ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ในระดบัต ่า 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เช่าหลังจากการเช่า 
พบวา่มีคา่ Sig.000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นกับพฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบ
อตัราคา่เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งปฎิ
เสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากบั .468 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า
กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น จะท าให้ท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากทราบอัตราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้เพ่ิมขึน้ในระดับ
คอ่นข้างต ่า 

3.ท่านคดิว่าเม่ือท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลับมาเช่าคอนโดมิเนียมมิ
เนียมท่ีท่านพักอีกครัง้ พบว่ามีคา่ Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความคิดเห็นกับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ต่อท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการ มีความสมัพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลักท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .437 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า กลา่วคือ ถ้าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นกับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงจะท าให้ท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการเพ่ิมขึน้ใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกต่อให้คนรู้จักมา ให้มาพักคอนโดมิเนียมท่ีท่าน
พัก พบว่ามีค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติ
ฐานหลกั (H0) หมายความว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นกับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงง ตอ่ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมือ่
ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานหลกัท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ (r) มีคา่เท่ากับ .451 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
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ระดับค่อนข้างต ่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น จะท าท่าน
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึน้ใน
ระดบัคอ่นข้างต ่า 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ บริโภคในเขตดินแดงประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และภมูิล าเนา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อ 1.1 ผู้บริโภคมีเพศแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม  

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 
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สมมติฐาน 

 

 

 

สถติิท่ีใช้ 

 

 

 

ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 1.2 ผู้บริโภคมีอาชีพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

F-test 

 

LSD 

 

F-test 

 

LSD 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้บริโภคมีอายุแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

F-test 

 

LSD 

 

LSD 
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4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

LSD 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 1.4 ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 1.5 ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

F-test 

 

F-test 

 

F-test 
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4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

 

F-test 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

                สมมติฐานข้อ 1.6 ผู้บริโภคมีรายได้เฉล่ียตอ่เดอืนมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการตดัสนิใจเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

 

 

 

 

 

                  สมมติฐานข้อ 1.7 ผู้บริโภคมีเพศแตกตา่งกนัมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมหลงัการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 
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3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

 

F-test 
 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 1.8 ผู้บริโภคมีอาชีพแตกตา่งกันมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการเช่าในเขตดิน
แดงแตกตา่งกนั 

1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

 

 

 

 

 

               สมมติฐานข้อ 1.9 ผู้บริโภคมีอายแุตกตา่งกนัมคีวามสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมหลงัการเช่า

คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 

1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

F-test 

 

F-test 
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3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

F-test 

 

F-test 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 1.10 ผู้บริโภคมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงั
การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 1.11 ผู้บริโภคมีสถานภาพแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 
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3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

 

F-test 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 1.12 ผู้บริโภคมีภมูิล าเนาเดิมแตกตา่งกันมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

F-test 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคในเขตดินแดง
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการขาย บคุลากรให้บริการ สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

 สมมติฐานข้อ 2.1 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง  
1. ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้องจริงใน

คอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 
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2. ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในทนัทีหลงัจากทราบอัตราค่าเช่าที่ผู้

ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของผู้ ให้บริการ  

4. ท่านตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคากบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดนิแดง 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม  

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

                สมมติฐานข้อ 2.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดนิแดง 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 
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2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการสง่เสริมการขายกบั

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดนิแดง 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

               สมมติฐานข้อ 2.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบคุลาการให้บริการ

กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 
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2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการ

ทางกายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

             สมมติฐานข้อ 2.7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจเช่าคอนโดมเินียมในเขตดินแดง 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 
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2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม  

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.8 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 2.9 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านผลิตภณัฑ์กับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

Pearson Correlation 

 

 

 



  190 

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.10 ความสมัพันธ์ระหว่างสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้กับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

             สมมติฐานข้อ 2.11 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านการสง่เสริมการขาย

กบัพฤตกิรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

Pearson Correlation 
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2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลาการ
ให้บริการกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 2.13 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทาง
กายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดนิแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

Pearson Correlation 
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2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 2.14 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น มี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

สมมติฐานข้อ 3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
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1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ทา่นตดัสินใจเชา่คอนโดมิเนียมในมนัทเีม่ือทา่นพงึพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 3.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานข้อ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นกับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
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1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากเย่ียมชมห้อง

จริงในคอนโดมิเนียม 

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในทนัทีหลงัจากทราบอตัราคา่

เช่าท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้  

3. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมทนัทีหลงัจากทราบกฎระเบียบ

และข้อบงัคบัของผู้ให้บริการ  

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมเินียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียม 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

               สมมติฐานข้อ 3.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤตกิรรมหลงั

การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 
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                สมมติฐานข้อ 3.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกบัพฤติกรรม

หลงัการเช่าคอนโดมเินียมในเขตดนิแดง 

1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถติิท่ีใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานข้อ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นกับ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
1. ท่านคิดวา่ท่านตดัสนิใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านอยู ่

2. ผู้ให้บริการคอนโดมเินียม ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้เชา่

หลงัจากการเช่า 

3.ท่านคิดวา่เมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถงึท่ีจะกลบัมาเช่า

คอนโดมิเนียมมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ 

4.ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั

คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกั 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 

 

Pearson Correlation 
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หมายเหต ุ
เคร่ืองหมาย   หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิานรอง H1 

เคร่ืองหมาย   หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานรอง H1 
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บทที่ 5 
สรุปผลอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั ง้นี มุ้่งศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง”โดยผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้ทราบถึงแนวโน้มของผู้บริโภคท่ีมีปฏิกิริยา
กบันวตักรรมใหม่ๆ  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจศึกษาและต้องการุค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัปัจจัย
ตา่งๆได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสว่นประสมทางการตลาด 7Ps ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
และพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในมมุมองของผู้บริโภคท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวธีิด าเนินการศกึษาค้นคว้า 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายดงันี ้

1.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง จ าแนก
ตามลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ บริโภคในเขตดินแดงประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และภมูิล าเนาเดิม 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตาม
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีของผู้บริโภคในเขตดินแดง ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการสง่เสริมการขาย ด้านบคุลาการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีของผู้บริโภคในเขตดินแดงประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ 
ด้านความคิดเห็น 

4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง 

ความส าคัญของการวจิัย 
1. ใช้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศึกษาเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทาง

ส าหรับการลงทนุในธรุกิจคอนโดมิเนียมในเขตอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานครได้ 
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2. ใช้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีต้องการศึกษาตอ่พฤติกรรมการเช่าของผู้บริโภคในเขตดินแดง
ด้านส่วนประสมการตลาด รูปแบบการด าเนินชีวิต ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าและพฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

สมมติฐานทางการวจิยั 
1.ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตดินแดงประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การสง่เสริมการขาย บคุลากรให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

3.รูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดง  

สรุปผลการวเิคราะห์ขอมูล 
ผลการศกึษา ความสมัพนัธ์ของลกัษณะประชากรศาสตร์ สว่นประสมทางการตลาดและ

รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ผู้ วิจัยขอสรุปผล
ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และภมูิล าเนา 
เพศ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 226 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.5 ตามล าดบัเพศชายมีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
อาชีพ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน / นักศึกษา มี

จ านวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีอาชีพพนักงาน/ลกูจ้างบริษัทเอกชนมี
จ านวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3 ถัดมาเป็นผู้ ท่ีมีอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.3 ถัดมาเป็นผู้ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.5 และอาชีพอ่ืนๆมีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปีจ านวน  คนคิดเป็น
ร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ อาย ุ30 - 39 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ถดัมามีอายตุ ่ากว่า 
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20 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ถดัมาอาย ุ40 - 49 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
และอาย ุ50 ปีขึน้ไป มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท มี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีรายตอ่เดือนได้
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 ถัดมาเป็นผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 
35,000 บาทมี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และถัดมาเป็นผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 
บาท ขึน้ไปมีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 

สถานภาพ พบวา่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสดมีจ านวน 
302 คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพ แตง่งาน/อยู่ด้วยกัน มีจ านวน 83 คิดเป็น
ร้อยละ 20.8 และถดัมาเป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีจ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 
3.8 ตามล าดบั 

ภมูิล าเนา พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภูมิล าเนา ภาคกลาง 
จ านวน 213 คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นผู้ ท่ีอยู่ในภูมิล าเนา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 70 คิดเป็นร้อยละ 17.5 ถดัมาเป็นผู้ ท่ีอยู่ในภมูิล าเนา ภาคเหนือ จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 
15.8 และถดัมาเป็นผู้ ท่ีอยู่ในภมูิล าเนา ภาคใต้จ านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 13.5 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 7 Ps โดยภาพรวมทัง้หมดมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 เมื่อ
พิจารณารายด้านมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ ระบบความปลอดภยัภายในอาคาร เช่น 
คีย์การ์ด เข้าออก พนกังานรักษาความปลอดภยั กล้องวงจรปิด ทางหนีไฟ ขนาดของห้องมีความ
เหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอกห้องบริการ เช่น ลิฟท์ เคร่ืองซกัผ้า ตู้กดน า้ ร้านอาหาร
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องครบครัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ทีวี ตู้ เสือ้ผ้า เคร่ืองปรับอากาศ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 4.44 4.41 และ 4.40 ตามล าดับ ส่วนผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความเห็นมาก คือ รูปแบบห้องพกัมีความทนัสมยัโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.19 

ด้านราคาโดยรวมระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ อตัราคา่เช่ารายเดือนมีความเหมาะสม
กบัขนาดของห้องท่ีท่านเช่าอยู่ อตัราคา่สาธารณปูโภค (คา่น า้ คา่ไฟ) มีความเหมาะสม การคิดเงิน
ประกนัคา่เช่าเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.37 4.32 และ 4.32 ตามล าดบัสว่น
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ อตัราค่าส่วนกลางของคอนโดมิเนียมท่ีเหมาะสม
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 

ด้านท าเลท่ีตัง้ โดยรวมระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมากท่ีสดุ คือ คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่ มีความ
สะดวกในการเดินทาง คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่ใกล้ท่ีท างาน /โรงเรียน /มหาวิทยาลัย และ
คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่แหลง่อ านวยความสะดวก / ศนูย์การค้า / ตลาด / ร้านสะดวกซือ้ โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.33 และ 4.33 ตามล าดบั ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก 
คือ คอนโดมิเนียมท่ีท่านเช่าอยู่มีวิวและทิวทศัน์รอบอาคารท่ีสวยงามโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือมีป้ายช่ือคอนโดมิเนียมโดด
เด่นสงัเกตได้ง่าย มีส่วนลดพิเศษกรณีท าสญัญาระยะยาว มีการประชาสมัพันธ์โฆษณาผ่านสื่อ
ตา่ง ๆ เช่น ใบปลิว โซเชียลมิเดีย โปสเตอร์โฆษณา เป็นต้น โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.11 3.85 และ 
3.81 ตามล าดบั สว่นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ มีคา่นายหน้าให้แก่ผู้ ท่ีแนะน า
ลกูค้า โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.23 

ด้านบุคลากรให้บริการ โดยรวมระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ เจ้าของห้องหรือผู้ดแูลน่าเช่ือถือ 
ไว้ใจได้ เจ้าของห้องหรือผู้ดแูลรับเร่ืองเมื่อเกิดปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เจ้าของห้องหรือ
ผู้ดแูลให้ข้อมลูและค าแนะน าแก่ผู้ เช่าได้อย่างครบถ้วน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 4.34 และ 4.33 
ตามล าดับ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมาก พนักงานท าความสะอาดบริเวณ
คอนโดมิเนียมทกุวนั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.08 

ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ ทกุข้อ คือ พนักงานรักษา
ความปลอดภยัตัง้ใจดแูล้วความปลอดภยัและสอดสอ่งคนเข้าออกท่ีเข้ามาภายในคอนโดมิเนียม มี
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของคอนโดมิเนียมไว้อย่างชัดเจน กระบวนการท างานของ
คอนโดมิเนียมมีมาตรฐานการบริหารอย่างเป็นระบบ โปร่งใส กระบวนการท างานของ
คอนโดมิเนียมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เช่าได้ทนัเวลาโดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 4.34 4.31 และ 4.29 ตามล าดบั 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมระดบัมาก ทุกข้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 
เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก ทุกข้อ คือ คอนโดมิเนียมมี
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ลานจอดรถเพียงพอ คอนโดมิเนียมมีการจัดพืน้ท่ีส าหรับท ากิจกรรม คอนโดมิเนียมมีจุดพกัผ่อน 
สวนหย่อมในบริเวณรอบคอนโดมิเนียม และคอนโดมิเนียมมีสนามเด็กเลน่ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.14 4.01 3.87 และ 3.71 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่าคอนโดมิเนียม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 เมื่อพิจารณารายด้านมีรายระเอียดดงันี ้

ด้านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในโดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากทุกข้อ คือ ท่านต้องการใช้ชีวิตมี
ความเป็นส่วนตวัและไม่เร่งรีบ ท่านชอบไปซือ้ของหรือเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า ท่านชอบเล่น
กีฬาหรือออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ และท่านนิยมท าอาหารเองในท่ีพักอาศยั โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั ตามล าดบั 4.18 4.09 3.83 และ 3.81 ตามล าดบั 

ด้านความสนใจ โดยรวมระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.33 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมากท่ีสดุ คือ ท่านสนใจคอนโดมิเนียมท่ีใกล้ท่ี
ท างาน ท่านสนใจคอนโดมิเนียมท่ีใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซือ้ ท่านสนใจคอนโดมิเนียม
ท่ีมีภมูิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบสวยงาม โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.51 4.46 และ 4.21 ตามล าดบั 
สว่นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นมาก คือ ท่านสนใจคอนโดมิเนียมท่ีตัง้อยู่ในแหลง่ชมุชน
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.16 

ด้านความคิดเห็น โดยรวมระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.57 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นมากท่ีสุด ทุกข้อ คือ คอนโดมิเนียมต้องมีความ
ปลอดภัยรอบโครงการ คอนโดมิเ นียมต้องปราศจากมลภาวะท่ีไม่ดี  เช่น เสียงรบกวน 
คอนโดมิเนียมต้องอยู่ในแหล่งท่ีคมนาคมสะดวกรวดเร็วเช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้ารถ บริการ
สาธารณะผ่านตลอด คอนโดมิเนียมต้องมีภาพลกัษณ์ท่ีดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 4.63 4.53 
และ 4.45 ตามล าดบั  

ตอนท่ี  4 การวิ เคราะห์ ข้อมูลเ ก่ียวกับความสัมพัน ธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ได้แก่ การตดัสินใจเช่า  และพฤติกรรมหลงัการเช่าของผู้บริโภคในเขต
ดินแดงท่ีมีตอ่คอนโดมิเนียม 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตดินแดงท่ีมีตอ่คอนโดมิเนียม โดยภาพรวมทัง้หมดมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากทกุข้อ คือ การตดัสินใจเช่า 
(ภาพรวม) พฤติกรรมหลงัการเช่า (ภาพรวม) โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 และ 4.11 ตามล าดบั 
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การตัดสินใจเช่า โดยรวมระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในทันทีหลังจากเย่ียมชมห้องจริงในคอนโดมิเนียม และท่านตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในมนัทีเมื่อท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนียมโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.26 และ 4.23 ตามล าดบั ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ท่านตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในทันทีหลงัจากทราบอตัราค่าเช่าท่ีผู้ ให้บริการก าหนดไว้และท่านตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมทันทีหลงัจากทราบกฎระเบียบและข้อบังคบัของผู้ ให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 และ 4.13 ตามล าดบั 

พฤติกรรมหลังการเช่า โดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากทุกข้อ คือ ท่านคิดวา่ท่าน
ตดัสินใจได้ถกูต้องหลงัจากในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมท่ีท่านอยู่ ผู้ให้บริการคอนโดมิเนียม ดแูล
และให้ค าแนะน าแก่ผู้ เช่าหลงัจากการเช่า ท่านคิดว่าเมื่อท่านย้ายออกไป ท่านมีโอกาสถึงท่ีจะ
กลบัมาเช่าคอนโดมิเนียมท่ีท่านพกัอีกครัง้ ท่านอยากจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้คนรู้จกัมา ให้มาพกั
คอนโดมิเนียมท่ีท่านพกัโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 4.16 4.06 และ 4.06 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ บริโภคในเขตดินแดง
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และภมูิล าเนา ท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อ 1.1  ผู้ บริโภคมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.2 ผู้ บริโภคมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อ 1.3 ผู้ บริโภคมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
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ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกต่างกัน ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อ 1.4 ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีพฤติกรรมการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกต่างกัน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.5  ผู้ บริโภคมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกัน พบวา่ ผู้บริโภคทีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.6 ผู้ บริโภคมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั พบวา่ ผู้บริโภคทีมีภมูิล าเนาเดิมแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.7 ผู้บริโภคมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียม
ในเขตดินแดงแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกต่างกัน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.8 ผู้บริโภคมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมหลงัการเช่าในเขตดิน
แดงแตกตา่งกัน พบวา่ ผู้บริโภคทีมีเพศแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ไมแ่ตกตา่งกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.9 ผู้บริโภคมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียม
ในเขตดินแดงแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกต่างกัน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.10 ผู้บริโภคมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกัน พบว่า ผู้บริโภคทีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกต่างกนั ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อ 1.11 ผู้บริโภคมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรม
หลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกัน พบวา่ ผู้บริโภคทีมีสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกตา่งกัน ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1.12 ผู้ บริโภคมีภูมิล าเนาเดิมแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงแตกตา่งกนั  พบวา่ ผู้บริโภคทีมีภมูิล าเนาเดิม
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ไม่แตกต่างกัน ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากรให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

สมมติฐานข้อ 2.1 สว่นประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพันธ์
ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด 7 Ps 
ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคามีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 
ด้านราคา มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.3 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้มีความสมัพนัธ์ตอ่
พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านท าเล
ท่ีตัง้ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
สมมติฐานข้อ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมี

ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด 
7 Ps ด้านการสง่เสริมการขาย มีความสมัพันธ์กบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลากรให้บริการมี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด 
7 Ps ด้านบุคลากรให้บริการมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.6 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทาง
กายภาพมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทาง
การตลาด 7 Ps ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อ 2.7 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทาง
กายภาพกบัฃมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสม
ทางการตลาด 7 Ps ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
สมมติฐานข้อ 2.8 ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.9 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านราคามีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps 
ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.10 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านท าเลท่ีตัง้มีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ด้าน
ท าเลท่ีตัง้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
สมมติฐานข้อ 2.11 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมี

ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด 
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7 Ps ด้านการสง่เสริมการขาย มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.12 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านบุคลากรให้บริการมี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด 
7 Ps ด้านบคุลากรให้บริการมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 2.13 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทาง
กายภาพมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ สว่นประสมทาง
การตลาด 7 Ps ด้านกระบวนการให้บริการทางกายภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดงท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อ 2.14 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps  ด้านกระบวนการให้บริการทาง
กายภาพกับมีความสมัพันธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ ส่วนประสม
ทางการตลาด 7 Ps ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็น มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

สมมติฐานข้อ 3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง พบวา่ รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 

สมมติฐานข้อ 3.2 ความสมัพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงความสมัพันธ์กับการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
เขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 3.3 ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความ
คิดเห็นกับพฤติกรรมการคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 3.4 ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมกับ
พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อ 3.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจกับ
พฤติกรรมหลังการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลงัการเช่า
คอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 3.6 ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความความ
คิดเห็นกบัพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดงมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัการ
เช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน 

อภปิรายผลการวจิัย 
จากผลการศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมใน

เขตดินแดงสามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานข้อ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตดินแดง

ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และภมูิล าเนา ท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง แตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ ผู้บริโภคมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมด้าน
การตัดสินใจเช่าในเขตดินแดง แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพเปรียบเทียบรายคู่ นักเรียน/
นกัศกึษาและพนกังาน/ลกูจ้างบริษัทเอกชนเน่ืองจาก อาชีพท่ีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่า
คอนโดมิเนียมจะต้องตดัสินใจดีให้สอดคล้องกับหน้าท่ีการงานอย่างเช่น สะดวกต่อการเดินทาง 
อยู่ใกล้ท่ีท างานหรืออยู่ใกล้โรงเรียน มหาวิทลยัตา่งๆ สอดคล้องกบั งานวิจยัของพจนารถ อ่ิมสอน 
(2558) อาชีพ ท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ในด้านระยะเวลาท่ีอยู่แตกตา่งกนั 

ด้านอายุ ผู้บริโภคมีอายแุตกตา่งกันมีพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมด้านการ
ตดัสินใจเช่าในเขตดินแดง แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมีอาย ุเปรียบเทียบรายคู ่ต ่ากวา่ 20 ปีกบั20 
– 29 ปี และต ่ากวา่ 20 ปีกบั30 – 39 ปี เน่ืองจาก อายท่ีุแตกตา่งกนัท าให้ความคิดในเร่ืองตา่งๆใน
แต่ละวยัการใช้ชีวิตของแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับ งานวิจัยของพจนารถ อ่ิมสอน (2558)อายุ
แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ในด้านระยะเวลาท่ีอยู่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากรให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากรให้บริการ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมด้านการตดัสินใจเช่าในเขตดินแดง  เน่ืองจาก 
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การเช่าคอนโดนัน้ผู้ บริโภคจะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพราะว่าการเช่าคอนโดนัน้
เปรียบเสมือนการตดัสินใจลงหลกัปักฐาน รวมทัง้เป็นสร้างภาระในการผอ่นช าระให้กับผู้บริโภค
เอง จึงท าให้ผู้บริโภคต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสริมการขาย บคุลากรให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
ความคุ้มค่าของการเช่าคอนโด ท าเลท่ีตัง้ของคอนโดนัน้ๆ ขนาดของห้อง พนักงาน อิงๆจาก
แบบสอบถามได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพชัรี โชคบ ารุงศิลป์ (2554)โดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือ
ศกึษาการตดัสินใจเช่าหอพกัและเพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเช่าหอพกั ด้านลกัษณะหอพกั 

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากรให้บริการ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมด้านหลังการเช่าในเขตดินแดง  เน่ืองจาก 
ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเข้าไปเช่าแล้วท าให้พฤติกรรมหลังการเช่าสามารถท่ีจะเร่ิมพิจราณาว่า
ตดัสินใจได้ถกูต้องหรือไม่ จะต้องปรับปรุงอะไรเพ่ิมเติม สอดคล้องกบังานวิจัยของ พจนารถ อ่ิม
สอน (2558)กนั ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทกุด้านมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าอพาร์
ทเมนท์ของผู้บริโภคในด้านความจ าเป็นต้องย้ายออกไปแล้วจะกลับมาพักท่ีเดิม และด้านการ
แนะน าหรือชกัชวนบคุคลท่ีรู้จกัให้มาพกัอพาร์ทเมนท์ท่ีพกัอยู่ วิธีวิจยัเชิงคณุภา 

สมมติฐานข้อ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความ
คิดเห็น มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดินแดง 

รูปแบบการด าเนินชีวติประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ มี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมด้านการตดัสินใจเช่าในเขตดินแดง เน่ืองจาก
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้เช่าก่อนการตดัสินใจเข่าค านึงถึง รูปแบบการด าเนินชีวืตของตวัเอง
ก่อนท่ีจะตวัสินใจเช่า สอดคล้องกบัอดลุย์ จาตรุงคกลุ(2545: 284-285) มนษุย์อยู่ รวมกนัเป็นกลุม่
แตล่ะกลุ่มมีกฎ หรือเกณฑ์ท่ีทกุคนในกลุม่พึงถือปฏิบตัิ พฤติกรรมของแตล่ะคนใน กลุม่ จึงเป็นไป
ในท านองเดียวกนั เมื่อกลุม่สงักดัชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรม พฤติกรรมของบคุคล ในวฒันธรรม
เดียวกนั 

รูปแบบการด าเนินชีวติประกอบด้วยกิจกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมด้านหลงัการเช่าในเขตดินแดง เน่ืองจากรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของผู้เช่าท่ีได้ท าการเช่าห้องในคอนโดมิเนียม มีสิ่งท่ีต้องค านึงอยู่หลายๆอย่างทัง้
ในด้านกิจกรรม ด้านความใจ และความคิดเห็น จะปรีบตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมนัน้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อดุลย์ จาตุรงค์กุล. 2544 : 285)ผู้บริโภคใช้แบบของการใช้ชีวิต เพ่ือลดความไม่
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สอดคล้อง และความไม่สมดลุในค่านิยม โดยการแปลความหมายเหตกุารณ์ท่ีล้อมรอบตวัเขา
พร้อมทัง้ท านายเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดด้วย การกระท าเช่นนีท้ าให้ค่านิยมมีความคงทนถาวร แตแ่บบ
ของการใช้ชีวิตกลบัเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งก็ท าให้นักวิจัยต้องคอยสนใจ และคอยปรับ
วิธีการวิจัยตลอดจนปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดPsychographics เป็นเทคนิคท่ีนกัวิจยัใช้เพ่ือ
วดัแบบของการใช้ชีวิต 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวจิัย  
จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขต

ดินแดงผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดงันี ้
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพ

เป็นนักเรียน / นกัศึกษา มีอาย ุ20 - 29 ปี    มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีสถานภาพ
โสด และมีภมูิล าเนาอยู่ในภาคกลาง  

 2. สว่นประสมทางการตลาด 7Ps ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ของผู้บริโภคในเขตดินแดงภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และในรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 5 ด้าน 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านท าเล
ท่ีตัง้ ด้านบคุลากรให้บริการ และอยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ
ด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดบั   

3. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตดินแดงภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
และในรายด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 2 ด้าน เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความคิดเห็น 
และด้านความสนใจ และอยู่ในระดบัมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม  

 4. พฤติกรรมการเช่าคอนโด อยู่ในระดบัมากทัง้ในภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการตดัสินใจเช่า และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยครัง้ต่อไป 
เจ้าของห้องเช่าคอนโดมิเนียมท่ีท าควรให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาด คือ 

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านการสง่เสริมการขาย ด้านบุคลาการให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในข้อท่ียังความสัมพันธ์อยู่ในระดับต ่า 
ค่อนข้างต ่า และปานกลาง โดยควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดใน
ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายควรมีการศึกษาพฤติกรรมและต่อปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิต ของคอนโดมิเนียมของ
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในเขตอ่ืนและจงัหวดัตา่งๆ จะเป็นประโยชน์ตอ่ธรุกิจห้องเช่ามากย่ิงขึน้เช่น 

1.ด้านผลิตภณัฑ์ ห้องเช่าจะต้องสะอาดพร้อมเข้าอยู่ 
2.ด้านราคา เปรียบเทียบราคาห้องเช่าในแตล่ะท่ี ค านึงถึงความเหมาะสมของราคา 
3.ด้านท าเลท่ีตัง้  เลือกคอนโดท่ีใกล้ท่ีท างาน 
4.ด้านการสง่เสริมการขาย มีสว่นลดให้กบัผู้ เช่าระยะยาว 
5.ด้านบคุลาการให้บริการ เจ้าของห้องเช่าต้องดแูลให้ค าแนะน าและรายละเอียดของ

ห้องเช่า 
6.ด้านกระบวนการให้บริการ ระบกุฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัของไว้อย่างชดัเจน 
7.ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ลาดจอดรถต้องเพียงพอ 
และเจ้าของห้องจะต้องศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค คือ ด้านกิจกรรม 

ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น เพ่ือให้ทราบถึงวิถีชีวิต อปุนิสยัของแตล่ะบคุคล ให้เหมาะสม
กบักลุม่เป้าหมาย 

8.ด้านกิจกรรม การออกก าลงักายในฟิตเนสท่ีคอนโด  
9.ด้านความสนใจ ใกล้ท่ีท างานและสะดวกตอ่การเดินทาง  
10.ด้านความคิดเห็น ห้องเช่าจะต้องมีความปลอดภยัและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

เน่ืองจากว่าจากการศกึษาครัง้นี ้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเช่าค่อนข้างต ่า เพราะเป็นห้อง
เช่ามีราคาสงู และเจ้าของโครงการท าการโปรโมทได้ไม่ค่อยดีนัก ดังนัน้ผู้ประกอบการควรเร่ง
ด าเนินการ แก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องของกิจการให้ดีขึน้ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นพฤติกรรมการเช่า
ของผู้บริโภคเพ่ือรองรับฐานของลกูค้าให้เพ่ิมมากขึน้ ความสมัพนัธ์ของสว่นประสมทางการตลาด
และรูปแบบการด าเนินชีวิต ในมมุมองของผู้บริโภคตอ่พฤติกรรมการเช่าคอนโดมิเนียมในเขตดิน
แดง ในแตล่ะด้านของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิต ยังอยู่ในระดบั
ปานกลาง และควรศกึษาพฤติกรรมการเกิดคูแ่ขง่ขนัในอนาคต 
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แตอ่ย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ความสมัพนัธ์ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ทัง้ 10 ด้านนี ้จะมีผลต่อพฤติกรรมไมค่่อยดีนัก แต่ก็เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะส่งผลให้เกิด
ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเช่าของผู้บริโภค ดงันัน้ เจ้าของโครงการก็ควรให้ความส าคญักับ
ปัจจัยเหล่านี ้และศึกษาในปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีความสมัพันธ์ต่อการเกิดพฤติกรรม เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในอนาคตและควรมีการศึกษา
ความสมัพนัธ์ในอนาคตว่าผู้บริโภคจะเลือกเช่าคอนโดมิเนียมต่อไปหรือเปลื่ยนไปเช่าสถานท่ีอ่ืน
เช่า เช่น อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า เป็นต้น 
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