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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง สว่นประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั(มหาชน) 

ผู้วิจยั คมกริช กมลศิริ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ไพบลูย์ อาชารุ่งโรจน์  

  
การวิจัยในครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์ต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่มีความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ านวน 386 คน โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test, One-Way 
ANOVA, Brown-Forsythe และการวิเคราะห์สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในระดบัปานกลางและมีแนวโน้มที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อื่นซือ้ใน
ระดบัแนะน า งบประมาณในการซือ้เฉลี่ย 2,279,378.24 บาท ใช้เวลาในการตดัสินใจซือ้ 3 เดือนขึน้ไป ขนาด
พืน้ท่ีใช้สอยที่ต้องการ คือ ขนาด 1 ห้องนอน กลุม่ตวัอยา่งที่มี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กลุม่ตวัอยา่งที่มี อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนัมีแนวโน้มที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อื่นซือ้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  สว่นประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้และแนวโน้มที่จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้อื่นซือ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : คอนโดมิเนียม, การตดัสนิใจซือ้, สว่นประสมทางการตลาด 
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This research aims to study the marketing mix factors related with the decisions 

behavior to purchase low rise condominium of Pruksa real estate public company limited. The 
sample is 386 consumers who were interested in low rise condominiums of Pruksa real estate public 
company limited. Questionnaire was used as a tool for data collection and the statistics used in the 
analysis included percentage, mean, standard deviation, Independent t-test, One-Way ANOVA, 
Brown-Forsythe and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The sample group had 
decision behavior trend to purchase at  moderate level and trend to recommend to others at 
recommended level. The average purchase budget was 2,279,378.24 baht. The time until decision to 
buy was  more than 3 months, the most desired space was a one bedroom. The personal 
characteristics of the samples in terms of gender, age, marital status, education level, occupation, 
average monthly income and number of family members were different in the decisions behavior to 
purchase at significantly level of 0.05. The samples in terms of age, marital status, education level, 
occupation, average monthly income and number of family members were different in the trend to 
recommend to the others at significant level of 0.05. Marketing mix was related to the decision 
behavior trend to purchase and trend to recommend to the others were significant level of 0.05. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจท่ีมีสดัส่วนและผลประกอบการท่ีมีก าไรเป็นอนัดบัต้นๆ
ของตลาดรวม เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ พบว่าบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศมี
ยอดขายในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สงูสดุในปี 2560 เท่ากบั 47,536 ล้านบาท ส าหรับแผนการลงทนุ
ในปี 2561บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ประกาศเปิดตวัโครงการสงูสดุในตลาด 75 
โครงการ มูลค่ากว่า 66,700 ล้านบาท โดยตัง้เป้ายอดขายในปี 2561 ซึ่งเป็นมูลค่าท่ีสูงท่ีสุดใน
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์มลูคา่ 53,742 ล้านบาท ซึ่งเป็นเปา้หมายยอดขายของคอนโดมิเนียม 9,557 
ล้านบาท คดิเป็น 17.78%(ขา่วพฤกษา, 2561) 

ท่ีอยู่อาศยัเป็นสินทรัพย์ท่ีมีราคาแพงต้องใช้ระยะเวลาในการออมเงิน และผู้บริโภคต้อง
สามารถคาดการณ์ในอนาคตถึงความมั่นคงทางการเงินของตนเองเน่ืองจากมีระยะเวลาในการ
ผ่อนช าระยาวนาน อีกทัง้ท่ีอยู่อาศยัเป็นความจ าเป็นพืน้ฐานต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทัง้ผู้ ท่ี
เร่ิมต้นท างานใหม่ สร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งคอนโดมิเนียมเป็นทางเลือกท่ีนิยมในปัจจบุนัเพราะเอือ้
ประโยชน์ในการเดินทางซึ่งถ้าผู้บริโภคสามารถเลือกต าแหน่งท่ีตัง้ของคอนโดมิเนียมได้เหมาะสม
กับสถานท่ีท างานและโรงเรียนของบุตรหลานแล้ว ผู้บริโภคจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางลงไปได้อย่างมาก คอนโดมิเนียมมีหลายระดบัราคาและหลายขนาดให้เลือกซือ้ และ
ยงัมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายช่องทางเช่น ส่ือโฆษณาโทรทัศน์ , ส่ือออนไลน์ต่างๆ ,ป้าย
โฆษณาตามริมถนน รวมไปถึงการส่งเสริมทางการตลาด เช่น การจองใน 5 ยูนิตแรก จะได้รับ
สว่นลดพิเศษ เม่ือพิจารณาคอนโดมิเนียม จะพบว่าคอนโดมิเนียม Low rise เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ท่ีน่าสนใจ ประกอบกับคอนโดมิเนียม Low rise เป็นการขยายตลาดของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งยังไม่มีการท าวิจัยเก่ียวกับคอนโดมิเนียม Low rise มาก่อน    
(โฮมซูมเมอร์, 2561) 

พิจารณาข้อดีของคอนโดมิเนียมแบบ Low rise จะพบว่ามีระยะเวลาในการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม Low rise มีระยะเวลาการก่อสร้างท่ีสัน้กว่าท าให้ผู้บริโภคสามารถย้ายเข้าอยู่อาศยั
ได้เร็วกวา่คอนโดมิเนียม High rise, คอนโดมิเนียม Low rise อาจจะไม่ใช่คอนโดมิเนียมท่ีติดถนน
ใหญ่หรืออยู่ในแนวรถไฟฟ้า อาจจะต้องมีการเดินเข้าซอยหรือใช้บริการรถรับจ้างอ่ืนอีกบ้าง ท าให้
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ราคาของคอนโดมิเนียม Low rise ราคาเฉล่ียตอ่ตารางเมตรจะไม่สงูเหมือนคอนโดมิเนียม High 
rise ท าให้ลกูค้าท่ีสนใจจะหาซือ้คอนโดมิเนียมเพ่ือการอยู่อาศยัและอยู่ในเมืองเพ่ือความสะดวก
ในการเดินทางไปท างาน, คอนโดมิเนียม Low rise จะมีจดุเด่นในเร่ืองของความน่าอยู่ไม่อึดอดั
เหมือน คอนโดมิเนียม High rise เพราะจ านวนยูนิตมีน้อยกว่ามาก สิ่งอ านวยความสะดวก
สว่นกลาง เชน่ ฟิตเนส , สระวา่ยน า้ ก็มีผู้มาใช้บริการไม่มากเท่ากบัคอนโดมิเนียม High rise, การ
ลงทุนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise มีความเส่ียงต ่ากว่าคอนโดมิเนียม High rise เน่ืองจาก
ระยะเวลาการก่อสร้างของคอนโดมิเนียม High rise ใช้เวลา 2-3 ปี ในขณะท่ีคอนโดมิเนียม Low 
rise มีระยะเวลาก่อสร้างเพียง 10-12 เดือน(อนนัดา, 2561) 

ส่วนข้อเสียของคอนโดมิเนียม Low rise เช่น ต าแหน่งท่ีตัง้ไม่อยู่ติดถนนใหญ่ ท าให้ผู้อยู่
อาศยัต้องเดินหรือใช้บริการรถบริการสาธารณะอีกทอดหนึ่งเพ่ือเข้าหรือออกจากคอนโดมิเนียม 
อาจจะมีปัญหาต่อคิวรอรถบริการสาธารณะนานในช่วงเวลาเร่งด่วน,การซือ้เพ่ือลงทุนขายต่อใน
อนาคตอาจจะไม่ได้ราคาดีเหมือนคอนโดมิเนียมแบบ High rise เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้ไม่ได้อยู่ติด
ถนนใหญ่หรือใจกลางเมือง, จ านวนท่ีจอดรถน้อยกว่าคอนโดมิเนียมแบบ High rise เพราะจะ
สามารถจอดได้ท่ีชัน้ 1 รอบอาคารเท่านัน้ ไม่ได้มีการสร้างอาคารจอดรถเหมือนคอนโดมิเนียม 
High rise,ไม่สามารถเห็นวิวทิวทศัน์ได้เหมือนคอนโดมิเนียมแบบ High rise ท าให้ผู้บริโภคยงัไม่
นิยมเทา่ท่ีควร(อนนัดา, 2561) 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) มีความส าคญัและเก่ียวข้องกบัคอนโดมิเนียม 
Low Rise ด้านผลิตภณัฑ์ คือการออกแบบคอนโดมิเนียม Low Rise ให้สวยงาม มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเช่น สระว่ายน า้ ,การเดินทางท่ีสะดวก เป็นสิ่งท่ีจะดึงดูดลูกค้าให้มีความสนใจและ
เปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน ด้านราคา จะต้องมีราคาท่ีเหมาะสมกบัท าเล ขนาดห้องและ
คณุภาพของวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง การตัง้ราคามีความส าคญัเป็นอย่างมากเพราะเป็นสินค้าท่ีมี
ราคาสงูและต้องใช้เวลาผอ่นช าระท่ียาวนาน ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย จะต้องสามารถหาข้อมลูได้
ง่ายจาก Internet สามารถตดิตอ่ได้อยา่งรวดเร็ว ส านกังานขายต้องมีท่ีจอดรถและเดินทางสะดวก 
จะท าให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้านส่งเสริมการตลาด มีการจูงใจเช่น
สว่นลด โปรโมชัน้ฟรีคา่ธรรมเนียม จะเป็นสิ่งท่ีดงึดดูให้ลกูค้าตดัสินใจซือ้ 

จากท่ีกล่าวมาท าให้เห็นความส าคัญและความน่าสนใจท่ีจะท าการศึกษา เร่ืองส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ว่าเป็นเพราะเหตใุดหรือตวัแปรใดๆท่ีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
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เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผลของการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการน าไป
พัฒนาและปรับปรุงทิศทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สร้าง
ความประทบัใจและความจงรักภกัดีตอ่ตราสินค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัทาง
ธุรกิจ 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ท าให้ทราบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือน าไปวางแผน
การตลาดเพ่ือเข้าถึงกลุม่ลกูค้าท่ีมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ได้อยา่งถกูต้องแมน่ย า 

2. สามารถน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด
ได้อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือการเจริญเติบโตของธุรกิจ ทั ง้ใน
การรักษาสว่นครองตลาดเดมิและเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดให้มากยิ่งขึน้ 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากร (Population) คือ  ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) โดยไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจคอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ท่ีเข้ามาติดต่อ สอบถามหรือขอชมห้อง
ตวัอย่างของโครงการเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดตวัอย่างจึงได้จากการ
ค านวณโดยใช้สูตรท่ีไม่ทราบค่าสดัส่วนประชากร(กัลยา วานิชย์บญัชา, 2550) ท่ีระดบัความ
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เช่ือมัน่ประมาณ 95% จะมีความคลาดเคล่ือนมากกว่าหรือน้อยกว่า 5% มีจ านวน 400 คน โดยจะ
ท าการเก็บแบบสอบถามท่ีส านกังานขายของโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัทพฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  

การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง    
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยท าการจบัสลากเลือกเพียงโครงการคอนมิเนียม Low rise ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการเก็บตวัอย่างจะแจกแบบสอบถามให้กับผู้ ท่ีเข้าเย่ียมชมโครงการ 
ผู้วิจยัได้ท าการโทรศพัท์ไปท่ี Call center ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เม่ือ
วนัท่ี 27 มกราคม 2562 ได้ทราบข้อมลูว่าปัจจุบนัโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยูใ่นระหว่างก่อสร้างและเปิดให้ผู้บริโภคท่ีสนใจเข้าเย่ียม
ชมโครงการมีทัง้สิน้ 8 โครงการดงันี ้Plum condo แจ้งวฒันะ,The tree ลาดพร้าว 16,Plum 
condo พหลโยธิน 89,Plum condo โชคชยั 4,Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราช
ปรารภ, Plum condo สะพานใหม่ สเตชัน่, Plum condo ราม 60 อินเตอร์เชนจ์  จึงท าการจบั
สลากเพ่ือเลือก 4 โครงการ ได้แก่ Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราชปรารภ, Plum 
condo สะพานใหม ่สเตชัน่, Plum condo ราม 60 อินเตอร์เชนจ์  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีมี้จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยก าหนดโควตาให้โครงการละ 100 
ตวัอยา่ง  

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าติดต่อ สอบถามหรือขอชมห้องตวัอย่างของคอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1และ 2 ท่ีเต็มใจ 
และยินดีให้ข้อมลูจนครบ 400 ชดุ   

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์   
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย  
1.1.1.2 หญิง   

1.1.2 อาย ุ
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1.1.2.1 25 - 34 ปี    
1.1.2.2 35 - 44 ปี 
1.1.2.3 45 - 54 ปี    
1.1.2.4 55 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส 
1.1.3.1 โสด    
1.1.3.2 สมรส / อยูด้่วยกนั   
1.1.3.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

1.1.4 ระดบัการศกึษา  
1.1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.4.2 ปริญญาตรี  
1.1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี  

1.1.5 อาชีพ  
1.1.5.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.5.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.4 พอ่บ้าน/แมบ้่าน  
1.1.5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……..   

1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
1.1.6.1 30,000 – 47,499 บาท 
1.1.6.2 47,500 – 64,999 บาท         
1.1.6.3 65,000 – 82,499 บาท   
1.1.6.4 82,500 บาทขึน้ไป 

1.1.7 จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตวัผู้ตอบแบบสอบถาม)  
1.1.7.1 1 - 2 คน   
1.1.7.2 3 – 4 คน   
1.1.7.3 5 - 6 คน    
1.1.7.4 7 คนขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมการตลาด  
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1.2.1 ด้านผลิตภณัฑ์  
1.2.2 ด้านราคา  
1.2.3 ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
1.2.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด  

2. ตวัแปรตาม ได้แก่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
คอนโดมิเนียม Low rise หมายถึง ห้องชดุท่ีมีความสงูของอาคารจากพืน้ดินไม่เกิน 23 

เมตร (กรุงเทพมหานคร, 2522) ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีการซือ้ขาย
กันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ผู้ ซือ้สามารถครอบครองเป็นกรรมสิทธ์ห้องชุดนัน้ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย       

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้บริโภคทั่วไปท่ีความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) โดยเข้าเย่ียมชมโครงการ สอบถาม ติดตอ่ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี ้
อยูใ่นระหวา่งการหาข้อมลูเพื่อตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนัไป ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดของคอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพ่ือส่ือสารไปยงัผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยปัจจยั
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง ลกัษณะตา่งๆ ของคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เชน่ การออกแบบพืน้ท่ีใช้สอย คณุภาพของการก่อสร้าง 

2. ด้านราคา หมายถึง ระดบัราคาต่างๆ ความเหมาะสมของราคา ความคุ้มค่าของ
ราคา  

3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย หมายถึง ช่องทางการเข้าถึงคอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เช่นทาง Website, ปา้ยโฆษณา, ส านกังานขาย
ของโครงการหรือการออกบธูตามงานขาย  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารไปยังผู้บริโภค 
เพ่ือกระตุ้นให้ เกิดการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
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(มหาชน) ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย พนกังานขาย ณ จดุขายท่ี
คอยให้ค าแนะน าเก่ียวกับคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน)  

แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ หมายถึง แนวโน้มความน่าจะเป็นของผู้บริโภคท่ี
เก่ียวข้องกับตดัสินใจซือ้หรือไม่ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise   ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) มีกรอบ
แนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

ตัวแปรอสิระ 

 
 
 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 

)มหาชน (  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ

        3. สถานภาพการสมรส 
        4. ระดบัการศกึษา 
        5. อาชีพ 
        6. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน                

          7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

สว่นประสมทางการตลาด 
         1. ด้านผลติภณัฑ์ 
         2. ด้านราคา 
         3. ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
         4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 

ตัวแปรตาม 
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สมมตฐิานในการวิจัย  
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  
                                              

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด  
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค   
4. ประวตัแิละความหมายคอนโดมิเนียม  
5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์  

ประชากรศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและสงัคมของมนุษย์ คือความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของประชากร การเปล่ียนแปลงประชากรรวมทัง้สภาพของร่างกาย การเมือง ปรัชญา
และศีลธรรมของประชากร ดงันัน้ค าว่าประชากรศาสตร์ก็คือวิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัประชากรนัน่เอง
ประชากรศาสตร์เป็นการศกึษาในเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ เก่ียวกับขนาด องค์ประกอบ และการ
กระจายตวัของประชากรและการเปล่ียนแปลงในเร่ืองเหล่านีต้ามกาลเวลา โดยผ่านกระบวนการ
ตา่งๆ คือ การเจริญพนัธ์ (Fertility) การตาย (Mortality) การสมรส (Marriage) การย้ายถ่ิน 
(Migration) และการเล่ือนฐานะทางสงัคม(พนิตดา เทศนิยม, 2522) 

สรุปสาระส าคญัของวิชาประชากรศาสตร์แบง่ออกได้เป็น 3 สว่นดงันี ้

1. การศึกษาเก่ียวกับขนาด องค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพืน้ท่ีของ
ประชากร 

2. การศกึษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงด้านขนาด องค์ประกอบและการกระจาย
ตวัเชิงพืน้ท่ีของประชากร 

3. การศกึษาเก่ียวกบัส่วนประกอบของการเปล่ียนแปลงด้านขนาด องค์ประกอบ
และการกระจายเชิงพืน้ท่ีของประชากร สว่นประกอบท่ีท าให้ประชากรเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงักล่าว 
ได้แก่ ภาวะเจริญพนัธุ์ ภาวการณ์ตายและการย้ายถ่ิน 
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องค์ประกอบของประชากร(Population Composition)  
หมายถึง คุณลักษณะต่างๆทางประชากรท่ีรวมกลุ่มกัน ณ พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง เช่น 

อายุ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การศกึษาประชากร การจ าแนกประชากรตามลกัษณะประจ าตวับคุคลด้านตา่งๆจะช่วยให้เข้าใจ
ประชากรท่ีท าการศึกษาได้ชัดเจนขึน้ ถึงแม้ว่าจะสามารถก าหนดลักษณะประจ าตัวบุคคลได้
มากมาย แตใ่นวิชาประชากรศาสตร์ นิยมศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของประชากรเพียงไม่ก่ีด้าน 
ซึง่อธิบายได้ดงันี(้พนิตดา เทศนิยม, 2522) 

1. องค์ประกอบด้านเพศ ในแตล่ะสงัคมความสมดลุระหว่างเพศเป็นสิ่งส าคญั
และมีผลตอ่ภาวการณ์เจริญพนัธุ์ การตายและการย้ายถ่ิน ฯลฯ  

2. องค์ประกอบด้านอายุ การวิเคราะห์ทางประชากรแทบทุกด้านต้องอาศัย
องค์ประกอบด้านอายเุพราะอายเุป็นข้อมลูขัน้พืน้ฐานท่ีสดุของลกัษณะสว่นบคุคล  

3. องค์ประกอบด้านเชือ้ชาติและชาติพนัธุ์ เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์ เป็นเคร่ืองก าหนด
องค์ประกอบทางสงัคม ศาสนาและวฒันธรรม แตไ่มมี่นกัวิชาการสาขาใดท่ีจะจ าแนกเชือ้ชาติออก
ได้ครบถ้วนในทกุกรณีได้ ด้วยเหตนีุก้ารเก็บรวบรวมประชากร จึงเพียงจ าแนกประชากรตามกลุ่ม
เชือ้ชาตเิพียงไมก่ี่กลุม่ท่ีเป็นกลุม่ใหญ่ๆและมีบทบาทส าคญัเทา่นัน้  

4. องค์ประกอบด้านการศึกษา ระดบัการศึกษาของประชากรนอกจากจะเป็น
ดัชนีแสดงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับ
ความก้าวหน้าของการเมือง วฒันธรรมและความก้าวหน้าของศิลปะวิทยาการตา่งๆอีกด้วย การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะท าได้ยาก ถ้าประชากรของประเทศส่วนใหญ่ยงัด้อย
การศกึษา  

5. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ ในการศึกษาประชากรจ าเป็นต้องศึกษาถึง
ลกัษณะต่างๆของประชากร เพ่ือจะได้เข้าใจโครงสร้างของประชากรท่ีก าลงัศึกษาอยู่ การศึกษา
ด้านเศรษฐกิจของประชากร มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการด ารงชีพของประชากร ความมัง่คัง่
สมบูรณ์ของประเทศหรือสงัคมหนึ่งๆนัน้ ต้องอาศยัจ านวนประชากรวยัท างาน กิจกรรมการผลิต 
การบริโภค อาชีพ รายได้ อตุสาหกรรม การจ้างงาน ฯลฯ  

6. องค์ประกอบด้านการสมรส สถานภาพสมรส ได้แก่ โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย 
มีผลกระทบตอ่การเพิ่มประชากรโดยตรง จ านวนสตรีวยัเจริญพนัธุ์อยา่งเดียวไมอ่าจก าหนด 
ระดบัการเจริญพนัธุ์ของประชากรได้ แต้ต้องประกอบไปด้วยสตรีท่ีมีคูส่มรสแล้วเท่านัน้  
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วิชาประชากรศาสตร์เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับประชากร ค าว่าประชากรศาสตร์
ภาษาองักฤษใช้ค าว่า Demography ซึ่งเป็นค าท่ีมาจากภาษากรีก แยกออกเป็น 2 ค าคือ (ผสุดี 
ธรรมรักษ์, 2525) 

Demo = people 
                    Graphy = Writing up description 

เม่ือน ามารวมกนัจงึหมายถึง วิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัประชากรโดยรวมหลกัเกณฑ์ตา่งๆไว้ 4 อย่าง
ด้วยกนั 

1. ทฤษฎีประชากร (Population Theory) เป็นการอธิบายถึงสาเหตขุองการเพิ่ม
และลดจ านวนประชากรและอธิบายถึงผลของการเปล่ียนแปลงประชากรท่ีมีตอ่สภาวะของสงัคม
วา่มีอยา่งไร 

2. เทคนิคในการวิเคราะห์ประชากร (Demographic Analysis) เป็นการวดัและ
วิเคราะห์การเกิด การตาย การเคล่ือนย้ายท่ีอยูข่องประชากร 

3. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมกบัประชากรว่ามี
ความสมัพนัธ์ตอ่กนัอยา่งไร กลา่วคือเป็นการศกึษาผลของการเปล่ียนแปลงขนาดของประชากรท่ีมี
ตอ่ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม 

4. นโยบายประชากร (Population Policy) เป็นการก าหนดนโยบายเพ่ือวางแผน
ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ เช่น ต้องการให้มีขนาดประชากรเท่าใด เม่ือใดและจะด าเนินการใน
ลกัษณะใด 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ค าว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” หรือ 4P’s เป็นค าท่ีแสดงให้เห็นถึงการรวมองค์ประกอบ
ตา่งๆเข้าไปในข้อเสนอขายทางการตลาด ผู้บริหารทางการตลาดเป็น “ผู้ผสมเคร่ืองปรุงตา่งๆ” เป็น
ผู้ ท่ีปฏิบตัิการในงานสร้างสรรค์เก่ียวกบัการผสมวิธีการและนโยบายทางการตลาดให้ถกูต้องตาม
สมยันิยมโดยใช้ความพยายามของเขาเพ่ือก่อให้เกิดผลก าไรตอ่กิจการ”(อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2542) 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  
หมายถึง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคมุได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความ

ต้องการของตลาดเปา้หมาย” ส่วนประสมการตลาด อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจยัภายในทาง
การตลาดหรือปัจจยัทางการตลาด (Internal Marketing Factor หรือ Marketing Factor) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือท่ีบริษัทควบคุมได้ โดยทั่วไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
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(Product) ราคา(Price) การจดัจ าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) หรือ
เรียกวา่ 4Ps โดยมีรายละเอียดดงันี(้ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2535) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง “สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความ
ต้องการของลกูค้าให้พงึพอใจ” ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์
จงึประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคดิ สถานท่ี องค์การหรือบคุคล 

2. ราคา (Price) หมายถึง “มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินหรือเป็นสิ่งท่ีต้องจ่าย
ส าหรับการได้มาซึง่บางสิ่ง” 

3. การจดัจ าหนา่ย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด 
สถาบนัท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ี
ชว่ยในการกระจายตวัสินค้า ประกอบด้วย การขนสง่ การคลงัสินค้า 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) “เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหวา่งผู้ขายกบัผู้ ซือ้เพ่ือสร้างทศัคตแิละพฤตกิรรมการซือ้” การติดตอ่ส่ือสารอาจเป็นการขายโดย
ใช้ พนกังานขาย (Personal Selling) และการขายโดยไม่ใช้พนกังานขาย (Nonpersonal Selling) 
ซึง่ประกอบด้วยการโฆษณา การสง่เสริมการขาย การให้ขา่วและการประชาสมัพนัธ์ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)  

หมายถึง พฤตกิรรมซึง่บคุคลท าการค้นหา(Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ 
(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภณัฑ์และบริการ โดย
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรืออาจหมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผล (Evaluating) การจดัหา (Acquiring) การใช้
(Using) และการใช้จ่าย (Dissposing) เก่ียวกับสินค้า จากความหมายจะเห็นว่าการศึกษา
พฤตกิรรมผู้บริโภค เป็นการศกึษาวิธีการท่ีแตล่ะบคุคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร (เงิน เวลา 
บคุลากรและอ่ืนๆ) เก่ียวกับการบริโภคสินค้าซึ่งนกัการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าท่ีเขาจะท าการ
เสนอขายนัน้ ใครคือลูกค้า (Who?) ผู้บริโภคซือ้อะไร(What?) ท าไมจึงซือ้(Why?) ซือ้อย่างไร
(How?) ซือ้เม่ือไหร่ (When?) ซือ้ท่ีไหน(Where?) ซือ้และใช้บอ่ยเพียงใด (How often?) รวมทัง้
ศกึษาวา่ใครมีอิทธิพลตอ่การซือ้ (Who?)(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

สาเหตท่ีุต้องมีการศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคมีดงันี ้
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1. การประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจ (Application to decision making) 
การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ บริโภคเป็นสิ่งส าคัญเพราะพฤติกรรมผู้ บริโภคเป็น
สาขาวิชาเชิงประยกุต์ (Applied discipline) การประยกุต์ใช้ 2 ระดบัคือ 

1.1 ทศันะด้านจลุภาค (Micro perspective) การประยกุต์ความรู้เก่ียวกับ
ปัญหาท่ีธุรกิจเผชิญอยู่เก่ียวกับการท าความเข้าใจผู้บริโภคมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยให้ธุรกิจบรรลุ
วตัถปุระสงค์  

1.2 ทศันะด้านสงัคม (Societal perspective) เป็นการประยกุต์ความรู้ของ
ผู้บริโภคเพ่ือแก้ปัญหาสว่นรวม (Aggregate-level problems) ซึง่กลุม่ใหญ่หรือสงัคมเผชิญอยู ่ 

2. ความส าคญัในชีวิตประจ าวนั (Significance in daily lives) เหตผุลท่ีส าคญั
ท่ีสดุในการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือบทบาทท่ีส าคญัในชีวิตของเขา เวลาส่วนใหญ่ใช้ใน
การเลือกซือ้ หรือสถานท่ีตา่งๆและ (หรือ) การเก่ียวข้องกับ สถานการณ์ต่างๆ การใช้ความคิด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การคุยกับเพ่ือนเก่ียวกับสินค้า การเห็นหรือการได้ยินโฆษณา 
นอกจากนีส้ินค้าท่ีบคุคลท าการซือ้และใช้สินค้าสามารถน าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้สินค้า
(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)  
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างสลับซบัซ้อนเน่ืองจากมีตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง มี

แนวโน้มเก่ียวข้องกันและมีอิทธิพลต่อกัน โมเดลต่างๆจะช่วยก าหนดความคิดเก่ียวกับผู้บริโภค
ทัง้หมดโดยก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง อธิบายลกัษณะพืน้ฐานและความสมัพนัธ์ระหว่างกนั โมเดล
พฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีมีการน าเสนอและมีการตรวจสอบ ดงันี(้ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

1. ตวัก าหนดเฉพาะของแตล่ะบคุคล (Individual determinant) หรือปัจจยัด้าน
จิตวิทยา (Psychological factor) 

2. ตวัแปรภายนอก (External variable) หรือตวัแปรสิ่งแวดล้อมด้านสังคม
วฒันธรรม (Sociocultural environment) 

3. กระบวนการตดัสินใจซือ้ (Buying decision process)  
การวิจัยผู้บริโภค (Consumer research)  

หมายถึง วิธีการด าเนินการวิจยัท่ีใช้เพ่ือศกึษาพฤติกรรม การวิจยัผู้บริโภคจึงเป็นการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริโภคอนัประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท าการค้นหา การซือ้ 
การใช้ การประเมินผลในผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความต้องการของเขา การ
วิจยัผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของ สาขาการวิจยัการตลาด (Marketing research) โดยมุ่งท่ีจะศกึษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในการวิจัยการตลาดใช้เพ่ือปรับปรุงการตดัสินใจ การบริหาร
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การตลาดซึ่งต้องท าการวิจยัพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย เหตุผลในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือ
ช่วยนักการตลาดให้คาดคะเนวิธีการท่ีผู้บริโภคมีปฏิกิริยาต่อข่าวสาร การส่งเสริมและท าความ
เข้าใจถึงสาเหตท่ีุผู้บริโภคตดัสินใจซือ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 

การวิจยัผู้บริโภคจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องเท่ียงตรง (Validity) โดย
จะต้องวดัในสิ่งท่ีต้องการจะวดัและมีความเช่ือถือได้ (Reliability) กล่าวคือใช้ตวัแทนท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มตวัอย่าง ค าถามท่ีช่วยในการวิจยัผู้บริโภค ค าถามท่ีใช้ในการค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 
6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What? , Why?, Who?, When?, Where?, and How? เพ่ือ
ค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects , Objectives , Organizations , 
Occasions , Outlets and Operations ตารางท่ี 1 แสดงการใช้ 7 ค าถามเพ่ือหาค าตอบ 7 ค าตอบเก่ียวกับ
พฤตกิรรมผู้บริโภค (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
 

ตาราง 1 ค าถามท่ีใช้ในการค้นหาพฤตกิรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H 
 

ค าถาม(6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ(7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาดเปา้หมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย
(Occupants) ทางด้าน (1) 
ประชากรศาสตร์ (2) 
ภมูิศาสตร์ (3) จิตวิทยาหรือจิต
วิเคราะห์ และ (4) พฤตกิรรม
ศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด(4Ps) 
ประกอบด้วยกลยทุธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จ าหนา่ย และการสง่เสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมและการ
ตอบสนองความพงึพอใจของ
กลุม่เปา้หมายได้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What 
does the consumer buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้
(Objects) สิ่งท่ีผู้บริโภค
ต้องการจากผลิตภณัฑ์ก็คือ
ต้องการคณุสมบตัหิรือ
องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ 
(Product component) และ
ความแตกตา่งท่ีเหนือกว่าคู่
แขง่ขนั  

กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์
(Product strategy) 
ประกอบด้วย(1) ผลิตภณัฑ์
หลกั (2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
ประกอบด้วย การบรรจหีุบห่อ
ตราสินค้า รูปแบบ บริการ 
คณุภาพ ลกัษณะนวตกรรม 
ฯลฯ (3) ผลิตภณัฑ์ควบ  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ค าถาม(6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ(7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
3. ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้ (Why 
does the buy?) 

 
 
 
วตัถปุระสงค์ในการซือ้
(Objectives) ผู้บริโภคซือ้
สินค้าเพ่ือสนองความต้องการ
ของเขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยาซึง่ต้องศกึษาถึงปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ซือ้คือ (1) ปัจจยัภายในหรือ
ปัจจยัทางจิตวิทยา (2) ปัจจยั
ทางสงัคมและวฒันธรรม (3) 
ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

(4) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัและ 
(5)ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ ความ
แตกตา่งทางการแขง่ขนั 
กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือ(1)กลยทุธ์
ด้านผลิตภณัฑ์(Product 
strategies) (2) กลยทุธ์การ
สง่เสริมการตลาด(Promotion 
strategies) ประกอบด้วย กล
ยทุธ์การโฆษณา การขายโดย
ใช้พนกังานขาย การสง่เสริม
การขาย การให้ขา่วและการ
ประชาสมัพนัธ์ (3) กลยทุธ์
ด้านราคาและ(4) ด้านช่องทาง
การจดัจ าหนา่ย 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจซือ้ (Who 
participates in the buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่งๆ
(Organizations) และมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้
ประกอบด้วย (1) ผู้ ริเร่ิม (2) ผู้
มีอิทธิพล (3)ผู้ตดัสินใจซือ้ (4) 
ผู้ ซือ้ และ (5) ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์ 
การโฆษณาและ(หรือ) การ
สง่เสริมการตลาด
(Advertising and promotion 
strategies)โดยใช้กลุม่อิทธิพล 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้(Occasions) 
เชน่ชว่งเดือนใดของปี หรือ 
ชว่งฤดกูาลใดของปี ช่วง
วนัหยดุของเดือน ชว่งเวลาใด
ของวนั โอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลวนัส าคญัตา่งๆ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์การ
สง่เสริมการตลาด (Promotion 
strategies) เชน่ ท าการ
สง่เสริมการตลาดเม่ือใดจงึจะ
สอดคล้องกบัโอกาสในการซือ้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ค าถาม(6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ(7Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ชอ่งทางหรือแหลง่(Outlets) ท่ี
ผู้บริโภคไปท าการซือ้ เชน่ 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์- 

กลยทุธ์ชอ่งทางการจดั
จ าหนา่ย (Destribution 
channel strategie) บริษัทน า 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร (How 
does the consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้
(Operation) ประกอบด้วย (1) 
การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหา
ข้อมลู (3) การประเมินผล (4) 
การตดัสินใจซือ้ และ (5) 
ความรู้สกึภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือกลยทุธ์การ
สง่เสริมการตลาด(Promotion 
strategies) ประกอบด้วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การสง่เสริมการ
ขาย การให้ขา่วและการ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาด
ทางตรง เชน่ พนกังานขายจะ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ขายให้สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจ
ซือ้ 

 
ลักษณะการตัดสินใจซือ้(Decision) 

หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึน้ไป เม่ือบุคคลมีทางเลือกในการ
ตดัสินใจซือ้ระหว่างสองตราสินค้า บคุคลอยู่ในภาวะท่ีจะท าการตดัสินใจซือ้ ตารางท่ี 2 แสดงการ
สรุปถึงรูปแบบในการบริโภคตา่งๆ และการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2535)  
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ตาราง 2 แสดงการสรุปถึงรูปแบบในการบริโภคตา่งๆ และการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ 
 

 

ชนิดของการตดัสินใจ ทางเลือก ก ทางเลือก ข 

การซือ้ขัน้พืน้ฐานหรือการ
ตดัสินใจในการบริโภค་(Basic 
purchase or consumption 
decision) 

เพ่ือซือ้หรือบริโภคผลิตภณัฑ์
หรือบริการ 

ไมซื่อ้หรือบริโภคผลิตภณัฑ์
หรือบริการ 

การเลือกซือ้ตราสินค้าหรือการ
ตดัสินใจการบริโภค(Brand 
purchase or consumption 
decision) 

(1)เพ่ือซือ้หรือบริโภคตรา
สินค้าชนิดใดชนิดหนึง่ (2)เพ่ือ
ซือ้หรือบริโภคตราสินค้าท่ีใช้
เป็นประจ า (3)เพ่ือซือ้หรือ
บริโภคโมเดลพืน้ฐาน (4)เพ่ือ
ซือ้หรือบริโภคตราสินค้าใหม่  
(5)เพ่ือซือ้หรือบริโภคปริมาณท่ี
มีมาตรฐาน(6)เพ่ือซือ้หรือ
บริโภคตราสินค้าท่ีลดราคา
(7)เพ่ือซือ้หรือบริโภคตรา
สินค้าระดบัชาติ 

(1)เพ่ือซือ้หรือบริโภคตรา
สินค้าอ่ืน (2) เพ่ือซือ้หรือ
บริโภคตราสินค้าใหมอ่ย่างอ่ืน
ซึง่มีลกัษณะเฉพาะ (3)เพ่ือซือ้
หรือบริโภคโมเดลท่ีหรูหรา 
(4)เพ่ือซือ้หรือบริโภคตรา
สินค้าท่ีใช้อยูเ่ดมิหรือตราอ่ืนท่ี
ยงัใหมอ่ยู ่(5) เพ่ือซือ้หรือ
บริโภคปริมาณท่ีมากกว่าหรือ
ต ่ากว่ามาตรฐาน (6) เพ่ือซือ้
หรือบริโภคตราสินค้าท่ีไมล่ด
ราคา (7) เพ่ือซือ้หรือบริโภค
ตราของร้านค้า 

การตดัสินใจในช่องทางการซือ้
(Channel purchase 
decisions) 

(1) เพ่ือซือ้จากร้านค้าใด
ร้านค้าหนึง่ เชน่ 
ห้างสรรพสินค้า (2) เพ่ือซือ้
จากร้านท่ีซือ้ประจ า (3) เพ่ือ
ซือ้โดยอยูท่ี่บ้าน(ทางโทรศพัท์
หรือแคตตาล็อค) (4) เพ่ือซือ้
จากร้านค้าท้องถ่ิน 
 

(1) เพ่ือซือ้จากร้านค้าอ่ืน เช่น 
ร้านลดราคา (2) เพ่ือซือ้จาก
ร้านค้าอ่ืนๆ (3) เพ่ือซือ้ใน
ร้านค้า (4) เพ่ือซือ้จากร้านค้า
ท่ีต้องอาศยัการเดนิทาง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ชนิดของการตดัสินใจ ทางเลือก ก ทางเลือก ข 
การตดัสินใจในการใช้จา่ย 
(Payment purchase 
decision) 

(1) เพ่ือซือ้เป็นเงินสด (2) เพ่ือ
จา่ยคา่สินค้าเม่ือสินค้ามาถึง 

(1) เพ่ือซือ้ด้วยบตัรเครดิต  
(2) เพ่ือการจา่ยเงินเป็นงวดๆ 

 

โมเดลอย่างง่ายในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคก็คือโมเดลความเข้าใจ (Cognitive 
model) หรือโมเดลการแก้ปัญหา (Problem solving) ผู้บริโภค (Consumer) และความต้องการ
ด้านจิตวิทยาหรืออารมณ์ (Emotional man model) โดยโมเดลนีจ้ะรวมหลายความคิดเก่ียวกับ
การตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค และพฤติกรรมการบริโภค ท่ีมีการอธิบายในบทนีป้ระกอบด้วย
แนวความคิดหลายอย่างท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วนคือ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2538) 

1. ส่วนของปัจจยัน าเข้า (Input) ปัจจยัน าเข้าของโมเดลการตดัสินใจซือ้เกิดจาก
ปัจจยัภายนอกซึ่งเป็นแหล่งข้อมลูเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และมีอิทธิพลต่อค่านิยม (Values) ทศันคต ิ
(Attitude) และพฤตกิรรม (Behavior) ของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ ส่วนส าคญัของปัจจยั
น าเข้าคือ 

2. กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค 
(Consumer decision making process) ส่วนนีจ้ะเก่ียวข้องกับวิธีการหรือขัน้ตอนท่ีผู้บริโภค
ตดัสินใจท่ีจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) ซึ่งหมายถึงปัจจัย
ภายในประกอบด้วยการจงูใจ (Motivation) การรับรู้ (Learning) บคุลิกภาพ (Personality) และ
ทศันคติ (Attitude) ซึ่งมีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้ (สิ่งท่ีเขาจ าเป็นหรือต้องการ) การ
รู้จักเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินผลทางเลือก ปัจจยัด้าน
จิตวิทยาหรือปัจจัยภายในได้วิเคราะห์แล้วในตอนต้น ปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นแนวความคิดท่ี
ส าคญั 2 ประการ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของการรับรู้ คือ (1) ความเส่ียงในการรับรู้ (Perceived risk)     (2) 
กลุม่สินค้าท่ียอมรับได้(Evoked set) 

3. ผลลพัธ์ (Out-put) ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ของโมเดลการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค
จะเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกบักิจกรรม 2 ประการ คือ พฤติกรรมการซือ้ (Purchase behavior) และ
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การประเมินภายหลงัการซือ้ (Post purchase evaluation) ซึ่งวตัถปุระสงค์ของการมีกิจกรรมทัง้ 2 
ประการ ก็คือการเพิ่มความพงึพอใจของผู้บริโภคจากการซือ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลอย่างง่ายของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัภายนอก(External influences

1.ผลิตภณัฑ์(Product) 1.ครอบครัว(Family)
ปัจจยัน าเข้า 2.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 2.แหล่งข้อมลูไมเ่ป็นทางการ

 (Input) 3.ราคา(Price) (Informal sources)
4.ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย(Channels of distribution) 3.แหล่งข้อมลูอ่ืนทีไ่มใ่ชธุ่รกิจ(Other

noncommercial sources)
4.ชัน้ของสังคม(Social class)
5.วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย
(Subculture and culture)

1.การจงูใจ (Motivation)
กระบวนการ 2.การรับรู้ (Perception)
  (Process) 3.การเรียนรู้(Learning)

4.บคุลิกภาพ(Personality)
5.ทศันคติ(Attitude)

(Experience)

การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค                           (Consumer decision making)

ความพยายามทางการตลาดของธุรกิจ
(Firm's marketing efforts)

(Output)

สิ่งแวดล้อมด้านสังคมและวฒันธรรม
(Sociocultural environment)

การซือ้(Purchase)

การรับรู้ความต้องการ
(Need recognition)

ค้นหาข้อมลูกอ่นการซือ้
(Perpurchase search)

การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of alternatives)

ปัจจยัทางด้านจิตวทิยา
(Psychological field)

ประสบการณ์

พฤติกรรมภายหลังการซือ้        (Postdecision behavior)

1.การทดลอง(Trial)
2.การซือ้ซ า้(Repeat purchase)

การประเมินผลภายหลังการซือ้
(Postpurchase evaluation)

ผลลัพธ์
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กระบวนการตดัสินใจซือ้จากโมเดลข้างต้นสามารถแสดงเป็นภาพประกอบ แสดง
ขัน้ตอนต่างๆท่ีผู้บริโภคต้องด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนจนกระทัง้เกิดการตดัสินใจซือ้และลงมือ
ซือ้สินค้าหรือบริการ(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดล 5 ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

ขัน้ท่ี 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซือ้จะเกิดขึน้เม่ือผู้ ซือ้ตระหนักถึงปัญหา
หรือความต้องการของตนเอง   

ขัน้ท่ี 2 การค้นหาข้อมูล ในขัน้นีผู้้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ ในขัน้
แรกจะค้นหาข้อมลูจากแหลง่ภายในก่อน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก หากยงัได้ข้อมลูไม่
เพียงพอก็ต้องหาข้อมลูเพิ่มจากแหลง่ภายนอก  

ขัน้ท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผู้บริโภคจะน า ข้อมลูท่ีได้รวบรวมไว้มาจดัเป็น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ทัง้ในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่า
มากท่ีสดุ  

ขัน้ท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ หลงัการประเมิน ผู้ประเมินจะทราบ
ข้อดี ข้อเสีย หลงัจาก นัน้บุคคลจะต้องตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา ห้ามใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ทัง้ประสบการณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน 

ขัน้ท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซือ้ เป็นขัน้สดุท้ายหลงัจากการซือ้ ผู้บริโภคจะ
น าผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้นัน้มาใช้และในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์นัน้ไปด้วย ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า กระบวนการตดัสินใจซือ้ของ ผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ ได้หยุดตรงท่ีการซือ้(ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)   
 

ประวัตแิละความหมายคอนโดมิเนียม 
อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม (อังกฤษ: condominium) เป็นท่ีอยู่อาศยัรูปแบบหนึ่งท่ี

เจ้าของห้องชดุจะต้องแบง่ปันกรรมสิทธ์ิหรือความเป็นเจ้าของร่วมกบัเจ้าของห้องชดุอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี
ส่วนกลาง เช่น ทางเดิน บริเวณห้องโถง บันได ลิฟต์ โรงจอดรถ สระว่ายน า้ สนามเด็กเล่น ซึ่ง

การรับรูถ้งึ การคน้หา การประเมนิ การตดัสนิใจ ประเมนิผล

ความตอ้งการ ขอ้มลู ทางเลอืก ซือ้ พฤตกิรรรม

Need Information Evaluation of Purchase หลงัการซือ้

Recognition Search Alternatives decision Post purchase

behavior
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เจ้าของห้องทกุคนจะเป็นเจ้าของร่วมตามกฎหมาย ลกัษณะของห้องในอาคารชดุจะเหมือนกบัห้อง
อยู่อาศยั เพียงแตผู่้ ซือ้เป็นเจ้าของและถือครองกรรมสิทธ์ิห้องชดุนัน้ๆไม่ใช่ผู้ เช่า (ท๊อปออฟลีฟวิ่ง, 
2561) 

อาคารชุดเร่ิมจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ค าว่าคอนโดมิเนียมในภาษาอังกฤษ
หมายถึงการถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ท่ีแบ่งซอยเป็นส่วนต่าง ๆ ให้คนต่าง
ครอบครัวพักอยู่ ต่อมามีความหมายถึง อาคารท่ีอยู่อาศัย อาคารส านักงาน หรืออาคารอ่ืน ท่ี
บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์ส่วนกลางในภาษาอังกฤษ ค าเรียกอาคารชุดและ
กรรมสิทธ์ิร่วมในอาคารชดุนอกเหนือจากค าว่า condominium จะตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศหรือ
ภมูิภาค เชน่ ในออสเตรเลียและแคนาดาเฉพาะรัฐบริติชโคลมัเบียนิยมเรียกว่า strata title ในขณะ
ท่ีรัฐควิเบกเรียกว่า divided co-property ส่วนในองักฤษและเวลส์เรียกว่า commonhold ส่วน
ภาษาฝร่ังเศสจะเรียกวา่ copropriété และในรัฐควิเบกอาจเรียกเป็นภาษาฝร่ังเศสว่า copropriété 
divise ข้อมลูจาก (อาคารชดุ, 2561)  

อาคารชดุ หมายถึงอาคารท่ีบคุคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วน ๆ โดย
แตล่ะ ส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนกลาง (อาคารุดTCIJ, 2560) ลกัษณะของอาคาร
ชดุจะต้องประกอบด้วยหลกั 3 ประการคือ 

1. เป็นอาคารท่ีสามารถแบง่แยกการถือกรรมสิทธ์ิในอาคารนัน้ออกเป็นสว่นๆได้  
2. กรรมสิทธ์ิแตล่ะสว่นในข้อ (1) นัน้ต้องประกอบด้วย  

2.1 กรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนบุคคล “ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด
และหมายความรวมถึงสิ่งปลกูสร้างหรือท่ีดินท่ีจดัไว้เป็นเจ้าของห้องชดุแตล่ะราย ความหมายของ
ค าวา่ “ทรัพย์สว่นบคุคล” จงึประกอบด้วยทรัพย์ 3 อยา่งด้วยกนัคือ    

2.1.1 ห้องชดุ คือห้องท่ีมีลกัษณะเป็นชุดซึ่งประกอบด้วย ห้องนอน ห้องน า้ 
ห้องครัว และ อาจจะมีห้องนัง่เล่น ห้องเก็บของ ห้องรับแขก ห้องคนใช้ ห้องเก็บของ หรือห้องอ่ืน ๆ 
ด้วยก็ได้ แล้วแต ่เจ้าของโครงการจะสร้างขึน้ ซึง่ทรัพย์ส่วนบคุคลเหล่านีไ้ม่จ าเป็นต้องอยู่ติดตอ่กนั
ก็ได้ 

2.1.2 สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน จดัไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแตล่ะราย เช่น 
โรงเก็บรถยนต์หรือจกัรยานยนต์ หรือห้องเล่นกีฬาเฉพาะส าหรับเจ้าของห้องชดุนัน้ ๆ (ถ้าเป็นลาน
จอดรถร่วมกนัหรือ ห้องเลน่กีฬาร่วมกนัก็ไมใ่ชท่รัพย์สว่นบคุคล แตจ่ะกลายเป็นทรัพย์ส่วนกลางซึ่ง
ทกุคนมีสิทธ์ิใช้ได้)  
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2.1.3 ท่ีดินท่ีจัดไว้ให้เป็นเจ้าของห้องชุดแต่ละรายโดยเฉพาะ เช่น ท่ีดิน
ส าหรับท าสวนดอกไม้หรือปลูกต้นไม้ หรือท าสวนครัวโดยเฉพาะส าหรับเจ้าของห้องชุดนัน้ๆแต่ผู้
เดียว (ถ้าเป็นสวนดอกไม้ รวมกนัก็ไมใ่ชท่รัพย์สว่นบคุคล แตจ่ะเป็นทรัพย์สว่นกลาง)  

ทรัพย์สินทัง้ 3 ส่วนนีร้วมกนัเรียกว่า ทรัพย์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนตวั
ของห้องชุด แต่ละราย เจ้าของห้องชุดอ่ืนจะมาเก่ียวข้อง หรือใช้สอยทรัพย์เหล่านีด้้วยไม่ได้ แต่
เจ้าของห้องชุดจะใช้ ทรัพย์ส่วนบุคคลนี ้จนเป็นเหตใุห้กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างความมัน่คง 
หรือกระทบตอ่การปอ้งกนั ความเสียหาย ท่ีมีตอ่ตวัอาคารไมไ่ด้ ทัง้นีต้ามมาตรา13 วรรคท้าย  

2.2 กรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์สว่นกลาง “ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของ
อาคารชุดท่ีมิใช่ห้องชุด ท่ีดินท่ีตัง้อาคารชุด และ ท่ีดินหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกนัส าหรับเจ้าของร่วม ทรัพย์สว่นกลางจงึหมายถึงทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.2.1 ส่วนของอาคารชดุทัง้หมดท่ีไม่ใช่ห้องชดุ หมายความว่า นอกจากห้อง
ชดุแล้ว ส่วนอ่ืน ๆ ของตวัอาคารทัง้หมดถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ในท่ีนีไ้ด้แก่ ส่วนตา่ง ๆ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของอาคารชุด ท่ีไม่ได้แยกออกจากตวัอาคาร เช่น ฐานราก เสาเข็ม เสาหลงัคา ดาดฟ้า 
บนัได ระเบียง กนัสาด ราว ลกูกรง บนัไดขึน้ลงไปสู่อาคารทกุชัน้ ซึ่งทรัพย์ดงักล่าวนีม้ิใช่ส่วนหนึ่ง
ของห้องชดุ แตเ่ป็นทรัพย์ท่ีจดัไว้ ส าหรับอาคารชดุคือใช้ร่วมกนั  

2.2.2 ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้อาคารชุด ได้แก่ ท่ีดินแปลงท่ีปลูกสร้างอาคารชุดซึ่ง
อาจจะมีหลายโฉนดก็ได้ 

2.2.3 ท่ีดนิท่ีมีไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของเจ้าของร่วมทกุคน เช่น ลานจอดรถ
รวมกนัสระวา่ยน า้ สนามกีฬา ท่ีดนิจดัเป็นสวนดอกไม้ หรือสวนหย่อมเพ่ือความสวยงามร่มร่ืนหรือ
เพ่ือพกัผอ่นนัง่เลน่ร่วมกนั  

2.2.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม 
ทรัพย์สินอ่ืนนีจ้ะเป็น สงัหาริมทรัพย์หรืออสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ เช่น ลิฟต์ บนัได ระเบียง รัว้ โรงจอด
รถสว่นกลาง เคร่ืองตดั หญ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น เคร่ืองป๊ัมน า้ ถงักกัเก็บน า้ 

3. ต้องมีการจดทะเบียนเป็นอาคารชดุแล้วตามมาตรา 6  
อาคารสงู หมายความว่า อาคารท่ีบคุคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ท่ีมีความสูงตัง้แต่

ย่ีสิบสามเมตรขึน้ไป การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดบัพืน้ดินท่ีก่อสร้างถึงพืน้ดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปัน้หยาให้วัดจากระดับพืน้ดินท่ี ก่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้สูงสุด                       
(กรุงเทพมหานคร, 2522)  
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คอนโดมิเนียม Low rise คือรูปแบบของคอนโดมิเนียมท่ีมีลกัษณะจ านวนขัน้ประมาณ 
7-8 ชัน้เท่านัน้(ความสูงจากพืน้ดินไม่เกิน 23 เมตร) ซึ่งจะมีคอนโดมิเนียมอีกประเภทหนึ่งคือ
คอนโดมิเนียม High rise ท่ีเป็นรูปแบบคอนโดทรงสูงท่ีมีชัน้สงูเกิน 7-8 ชัน้ขึน้ไป(ความสูงจาก
พืน้ดนิเกิน 23 เมตร) (โฮมซูมเมอร์, 2561)  
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
(ธรรศ สอนเสนา, 2559) สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้บ้าน

เด่ียว โครงการภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 47,500  – 64,999 บาท และมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 2-4 คน ลกูค้าส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านราคาอยู่ในระดับมากท่ีสุดและให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์ ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้าน
กระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบคุลากร อยู่ในระดบั
มาก ตามล าดบั ลกูค้าส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้ อยู่ในระดบัมาก ทกุด้าน 
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ 
ตดัสินใจซือ้ ด้านการค้นหาข้อมลู และด้านความรู้สกึภายหลงัการซือ้ ตามล าดบั 

(จินตนา ศรีไชยา, 2549) ความคาดหวงัและการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผลการวิจยั
พบว่า ผู้บริโภคท่ีซือ้คอนโดมิเนียม บมจ.LPN  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุตัง้แต่ 29-37 ปี  
สถานภาพ โสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน  มีรายได้ ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 20,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และใช้ระยะเวลาในการเดินทางต ่ากว่า
หรือเท่ากับประมาณ 30 นาที ความคาดหวงัและการรับรู้จริงตอ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภณัฑ์/ประโยชน์หลกั ด้านคณุภาพ ด้านความคาดหวงัในผลิตภณัฑ์  ด้านการบริการหลงั
การขาย ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านราคา ด้าน โปรโมชัน่ มีระดบัความคาดหวงัมากและระดบัการรับรู้จริง
มาก และพบวา่ผู้บริโภคมีความพงึพอใจในด้าน ผลิตภณัฑ์/ประโยชน์หลกั และมีความไม่พึงพอใจ
ในด้านคณุภาพ ด้านความคาดหวงัในผลิตภณัฑ์ ด้านการบริการหลงัการขาย ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้าน
ราคาและด้านโปรโมชัน่ แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บมจ.LPN บริษัทจดั
จ าหนา่ยคอนโดมิเนียมท่ีผู้บริโภคนกึถึงคือ บมจ.LPN  ขนาดห้องชดุท่ีตดัสินใจซือ้คือ ห้องชดุขนาด 
Superior 1 ห้องนอน งบประมาณในการซือ้คอนโดมิเนียมโดยเฉล่ีย 1,924,812 บาท  มี
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วตัถุประสงค์ในการซือ้เพ่ืออยู่อาศยั   ใน ระยะเวลา 1 ปี ซือ้คอนโดมิเนียม 1 ห้อง    บุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจซือ้คือตวัเอง   มีความรู้สกึพงึ พอใจมากหลงัจากเข้าอยู่ ในอนาคตคอ่นข้าง
จะกลับมาซือ้เพ่ือบุตรหลานอีกและคิดว่าค่อนข้างจะแนะน าให้คนรู้จักซือ้ คอนโดมิเนียมของ 
บมจ.LPN 

(กัญญณัท  วัฒนาธร, 2549) ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิทของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 280 คน เป็นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากัน มี 
อายุ 25-35 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัท รายได้ต่อ
เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท   ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีตา่งกนั ได้แก่ ระดบัการศกึษา 
รายได้ต่อเดือน มีแนวโน้มพฤติกรรม การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิทแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามล าดบั ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมใน 
ย่านสขุุมวิท โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก แยกเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดงันี ้  ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ ซือ้
คอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิท โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับต ่า ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

(วิมลพรรณ อิสรภัคดี, 2559) ทศันคติเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ ซือ้คอนโดมิเนียมตากอากาศเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ ของผู้บริโภค
ชาวไทย ผลการวิจยัพบว่าผู้บริโภคชาวไทยท่ีซือ้คอนโดมิเนียมตากอากาศในเขตเมืองพทัยา ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 45-49 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน มีรายได้มากกว่า 60 ,000 บาท ขึน้ไปและมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1-3 คน  ผู้ บริโภคมีทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก ด้าน บุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับดี   
ผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมด้านการประเมินทางเลือกและด้านการค้นหา ข้อมูล อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ ด้านการตดัสินใจเลือกซือ้และด้านตระหนกัถึงปัญหา อยูใ่นระดบัมาก 

(อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) ปัจจยัทางการตลาด คา่นิยม แรงจงูใจ และแนวโน้มการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน  ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค  ผลการวิจยัพบว่า  
1. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 35 ปี  สถานภาพโสด  
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อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายได้ตอ่ครอบครัวตอ่เดือน 40,001 – 80,000 บาท จ านวน
ผู้อยูอ่าศยัในครอบครัว 1-3 คน ลกัษณะการอยู่อาศยัในปัจจบุนั เป็นบ้าน และเป็นเจ้าของในท่ีอยู่
อาศยั ปัจจบุนั ซึง่ความส าคญัของปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้าน สถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แรงจูงใจในการตดัสินใจ
ซือ้ ได้แก่ ด้าน ต้องการการยอมรับจากสงัคม ด้านต้องการการยกย่อง ความภาคภูมิใจในตวัเอง 
ด้านต้องการ ความส าเร็จในชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่านิยมการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.
เอสซี แอสเสท สว่นใหญ่ ซือ้คอนโดมิเนียมในราคาประมาณ 3,403,636.36 บาท มีขนาดประมาณ 
42.45  ตารางเมตร และ แนวโน้มท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ .เอสซี แอสเสท 
ภายใน 1 ปี ข้างหน้ามีประมาณ 67.58% โดยจะแนะน าบคุคลอ่ืนให้ซือ้คอนโดมิเนียม อยู่ในระดบั
เฉยๆ 2. ผู้บริโภคท่ีมี อายุ ลกัษณะการอยู่อาศยัในปัจจุบนั และความเป็นเจ้าของในท่ีอยู่อาศยั 
ปัจจบุนั แตกตา่งกนัมีแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมเซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท 
ด้านแนวโน้มท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียมใน 1 ปี ข้างหน้า แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 3. ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็น  
ทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ด้านขนาดของคอนโดมิเนียม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง 
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มี
ความสมัพนัธ์กับ แนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี  แอสเสท 
ของผู้บริโภค ด้านราคา ของคอนโดมิเนียม ด้านขนาดของคอนโดมิเนียมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี  
แอสเสท ของ ผู้บริโภค ด้านการแนะน าบคุคลอ่ืนให้ซือ้คอนโดมิเนียม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

(กวี บูรพสายนัห์, 2554) ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค ในย่านถนนพระราม 3 ผลการวิจยัพบว่า 1.ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่ง
กนั, สถานภาพการสมรสแตกตา่งกนั, อาชีพแตกตา่งกนั, รายได้แตกตา่งกนั, มีผู้ ท่ีท่านอยู่อาศยั
ด้วย, จ านวนคนในครอบครัว มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ในย่านถนนพระราม 3 
แตกตา่งกนั ด้านขนาดพืน้ท่ีใช้สอยและระดบัราคา อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01, 0.01, 
0.01, 0.01 และ 0.01 ตามล าดบั 2.ผู้บริโภคท่ีมีความเช่ือด้านศาสตร์ฮวงจุ้ ย ด้านหลักเกณฑ์
พิจารณาศาสตร์ฮวงจุ้ ย , ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ ยภายนอกคอนโดมิเนียมด้านย่อยลักษณะของ
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คอนโดมิเนียม, ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ ยภายนอกคอนโดมิเนียมด้านย่อยสีของคอนโดมิเนียม , ด้าน
ศาสตร์ฮวงจุ้ ยภายนอกคอนโดมิเนียมด้านย่อยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ, ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ ยภายนอก
คอนโดมิเนียมด้านย่อยลักษณะประตู หน้าต่างและระเบียง , ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ ยภายนอก
คอนโดมิเนียมด้านยอ่ยวสัดแุละองค์ประกอบทางโครงสร้างของคอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ในย่านถนนพระราม 3 ด้านขนาดพืน้ท่ีใช้สอยและระดบั
ราคา อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ทุกข้อ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า
มาก 3.ผู้บริโภคท่ีมีปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะห้องของคอนโดมิเนียมและด้านเง่ือนไขก่อน
เลือกซือ้คอนโดมิเนียม มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ในย่านถนน
พระราม 3 ด้านขนาดพืน้ท่ีใช้สอยและระดบัราคา อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.01 ทุกข้อ โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

(รัตนา กาญจนพนูผล, 2549) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือท่ีมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากัด ของผู้บริโภค เขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 -35 ปี 
สถานภาพโสด อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ครอบครัว
ไม่เกิน 40,000 บาท และมีจ านวนผู้อยู่อาศยัในบ้าน 1 คน ซึ่งปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 
ได้แก ่ด้าน ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัดี ส่วนด้านการ
ส่งเสริม การตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง การเปิดรับส่ือ อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วน
แรงจงูใจใน การตดัสินใจซือ้ อยู่ในระดบัมาก ส าหรับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม คือ 
ตนเอง เพ่ือน และบุคคลในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ซือ้คอนโดมิเนียมในราคา 
ประมาณ 2,924,155 บาท และมีขนาดประมาณ 43.05 ตารางเมตร โดยจะแนะน าบุคคลอ่ืนให้ 
ซือ้คอนโดมิเนียม อยู่ในระดบัปานกลาง 2. ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนและรายได้ครอบครัวท่ี
แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการ ตัดสินใจ ซือ้คอนโดมิเนียมของบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ท
เนอร์ จ ากดั ด้านความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนั และผู้บริโภคท่ีมี เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือนท่ี
แตกต่างกันมีพฤติกรรมใน การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ของบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ท
เนอร์ จ ากดั ด้านแนะน า บุคคลอ่ืนให้ซือ้คอนโดมิเนียม  แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 3. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดั 
จ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของบริษัท พลัส พร็อพ 
เพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากดั ด้านความพึงพอใจโดยรวม และด้านแนะน าบคุคลอ่ืน อย่างมี นยัส าคญั
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ทางสถิตท่ีระดับ 0.01 4. ปัจจัยด้านการเปิดรับส่ือ ด้านส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ท
เนอร์ จ ากดั ด้านความพงึพอใจโดยรวม และปัจจยัด้านการเปิดรับส่ือ ด้านส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ 
และส่ือ บุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของบริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากดัด้านแนะน าบคุคลอ่ืน อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
5. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการตัดสินใจซือ้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจ ซือ้
คอนโดมิเนียมของบริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากัด ด้านความพึงพอใจโดยรวม และ
ด้านแนะน าบคุคลอ่ืนให้ซือ้คอนโดมิเนียม อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

(กมลวรรณ พยงุแก้ว, 2560) ทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
การ ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ โสด ระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ทัศนคติส่วน
ประสมการตลาดบริการโดยรวม พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัดีมาก 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดบัความคิดเห็นในระดบัดีมากทกุด้าน เรียง จากมากไปน้อยคือ
ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ี ด้านกระบวนการ ด้าน บคุลากร ด้านราคา 
ด้านส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของ พนกังานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกันอย่างงมี
นยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานท่ี ท าเลท่ีตัง้ ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ของพนกังานบริษัทเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน กระบวนการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ซือ้
คอนโดมิเนียมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน ระดบัปานกลาง  

(ดวงใจ ดา่นสกุลเจริญกิจ, 2552) คณุคา่ตราสินค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์กร มีผลตอ่แนวโน้มและพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บมจ .แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป
เมนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1.กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 234 คน อายรุะหว่าง 26-33 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียประมาณ 20,001-30,000 บาท มีจ านวน
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สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 2.ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อคณุค่าตราสินค้า บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ในภาพรวม โดยด้านความรู้จกัตราสินค้า ด้านคณุค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ตราสินค้า 
ด้านความสมัพนัธ์ของสินค้ากบัคณุคา่ท่ีเกิดจากการรับรู้และด้านความจงรักภกัดีอยู่ในระดบัดี 3.
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและสิ่งแวดล้อม บมจ.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ อยู่ในระดบัดี 4. พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงค์ในการซือ้เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ดุษฎี ไวจงเจริญ, 2558) องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม  ของผู้บริโภคบริเวณเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวิท.ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า 1. 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปีอาชีพเป็นพนักงาน บริษัทเอกชน/
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  มีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท สถานภาพโสดและ
มีระดบัการศ฿กษาสงูกว่าปริญญาตรี 2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นตอ่องค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดีมากเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อยู่ใน ระดับดีมากคือ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านรูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ ตามล าดบัและมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ในระดบัดี คือด้าน
ผลิตภณัฑ์หลกั 3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีความต้องการขนาดพืน้ท่ีใช้สอยของคอนโดมิเนียม โดย
เฉล่ีย ประมาณ 50.68 ตารางเมตรและมีงบประมาณในการซือ้คอนโดมิเนียม โดยเฉล่ียประมาณ 
4,045,199.98 บาท   4. ผู้ บริโภคมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็น
ในระดับมากท่ีสุดคือด้านการตัดสินใจซือ้และมีระดับความคิดเห็นในระดับมากคือ ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านการค้นหาข้อมลู ตามล าดบั 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง   
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร 

ประชากร (Population) คือ  ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) โดยไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริโภคท่ีมีความ

สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ท่ีเข้ามาติดต่อ 
สอบถามหรือขอชมห้องตวัอย่างของโครงการเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาด
ตวัอย่างจึงได้จากการค านวณโดยใช้สตูรท่ีไม่ทราบคา่สดัส่วนประชากร (p)(กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2550) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95% จะมีความคลาดเคล่ือนมากกว่าหรือน้อยกว่า 5% มี
จ านวน 400 คน โดยจะท าการเก็บแบบสอบถามท่ีส านกังานขายของโครงการคอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัทพฤกษา เรียบเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จากการค านวณจะได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัทัง้สิน้  400 คน สตูรการค านวณ ดงันี ้ 

สตูร     n      =        Z2/ 4E2 

n      =       (1.96)2/4*(0.05)2 
                   =       384 คน 
ได้ส ารองความผิดพลาดจ านวน 16 คน รวม 384+16 = 400 คน 

                          เม่ือ     n       =      จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
Z       =      คา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ 95%, 

                                       α=0.05     Z1-α/2 = Z0.975 = 1.96 
E       =      คา่ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้เทา่กบั 0.05 



  30 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดวิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้  
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เน่ืองจากการเก็บตวัอย่างจะแจกแบบสอบถามให้กับผู้ ท่ีเ ข้าเย่ียมชมโครงการ ผู้ วิจัยได้ท าการ
โทรศพัท์ไปท่ี Call center ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2562 ได้ทราบข้อมูล ว่าในปัจจุบนัโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยูใ่นระหวา่งก่อสร้างและเปิดให้ผู้บริโภคท่ีสนใจเข้าเย่ียมชมโครงการมี
ทัง้สิน้ 8 โครงการ จึงท าการจบัสลากเพ่ือเลือก 4 โครงการ ได้แก่ Plum condo rangsit alive, The 
tree ดนิแดง-ราชปรารภ, Plum condo สะพานใหม ่สเตชัน่, Plum condo ราม 60 อินเตอร์เชนจ์  

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีมี้จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยก าหนดโควตาให้โครงการละ 100 
ตวัอยา่ง  

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าติดต่อ สอบถามหรือขอชมห้องตวัอย่างของคอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1และ 2 ท่ีเต็มใจ 
และยินดีให้ข้อมลูจนครบ 400 ชดุ 
                       
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือขัน้ท่ี 1          

1. ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. ปรับปรุงและดดัแปลงแบบสอบถามให้เหมาะสม 
3. น าแบบสอบถามเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง

ของเนือ้หาและเสนอแนะ 
4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง และน าเสนอต่อ

กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใช้แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูแบง่เป็น 3 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี  1 เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและจ านวน
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สมาชิกในครอบครัวซึง่เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended response question) แบบ
ให้เลือกตอบหลายข้อ (Multiple choices) แตล่ะข้อค าถามมีระดบัการวดัข้อมลูประเภทตา่งๆ ดงันี ้

ข้อ 1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูเป็นประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
ดงันี ้

1. เพศชาย  
2. เพศหญิง 

ข้อ 2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดย
ก าหนดชว่งอายดุงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550)  

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = (ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด-ข้อมูลท่ีมีค่าต ่าสุด)/
จ านวนชัน้ 

ได้อ้างอิงจากงานวิจยัของ ธรรศ สอนเสนา อายสุูงสุดของข้อมูลคือ 65 ปี 
และอายตุ ่าสดุคือ 25 ปี โดยก าหนดจ านวนชัน้ของข้อมลู 4 ชัน้(ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = (65-25)/4 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = 10 ปี 

จากการค านวณอนัตรภาคชัน้ข้างต้น สามารถแบ่งอายุของกลุ่มตวัอย่างได้
ดงันี ้

1. 25 - 34 ปี   
2. 35 - 44 ปี  
3. 45 - 54 ปี    
4. 55 ปีขึน้ไป 

ข้อ 3 ระดับการศึกษาเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ(Ordinal 
scale)     

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
2. ปริญญาตรี 
3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อ 4 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ(Nominal 
scale)     

1. โสด    
2. สมรส / อยูด้่วยกนั  
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3. หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 
ข้อ 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale)      

1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2. พนกังานบริษัทเอกชน 
3. ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
4. พอ่บ้าน/แมบ้่าน   
5. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……..   

ข้อท่ี 6 รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดบั (Ordinal Scale)ได้อ้างอิงจากงานวิจยัของธรรศ สอนเสนา ลกูค้ามีรายได้ต ่าสดุเฉล่ีย
อยู่ท่ี 30,000 บาท และสูงสุดเฉล่ียอยู่ท่ี 100,000 บาท จึงก าหนดรายได้ดงันี(้ธรรศ สอนเสนา, 
2559) 

1. 30,000 – 47,499 บาท 
2. 47,500 – 64,999 บาท         
3. 65,000 – 82,499 บาท    
4. 82,500 บาทขึน้ไป 

ข้อท่ี 7 จ านวนสมาชิกในครอบครัว ใช้การวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ ได้อ้างอิงจากงานวิจยัของธรรศ สอนเสนา  จึง
ได้ก าหนดสมาชิกในครอบครัวดงันี(้ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

1. 1 - 2 คน    
2. 3 – 4 คน   
3. 5 - 6 คน    
4. 7 คนขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale method) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ท าเลท่ีตัง้ ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอตัราภาคชัน้(Interval scale) มี 
5 ระดบัโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

คะแนน                               ระดบัความคดิเห็น 
5             หมายถึง           เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
4             หมายถึง           เห็นด้วย 
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3             หมายถึง           ไมแ่นใ่จ 
2             หมายถึง           ไมเ่ห็นด้วย 
1             หมายถึง           ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการแปรผล โดยใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ 
ดงันี ้

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด-ข้อมูลท่ีมีค่าต ่าสุด/
จ านวนชัน้ 

                                     = (5-1)/5 
                                     = 0.8 

จากนัน้น ามาหาระดบัคะแนนเฉล่ีย ก าหนดคะแนนดงันี ้
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัดีมาก    
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 3.41 – 4.20 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัดี 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัไมดี่ 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 1.00 – 1.80 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน

ระดบัไมดี่อยา่งมาก 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้โครงการ

คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นค าถามแบบ (Semantic differential scale) จ านวน 2 ข้อ ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-
ended response question),ค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ ,แบบมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple choice question) ให้เลือกค าตอบเดียว จ านวน 2 ข้อ และ รวมทัง้สิน้ 5 ข้อ 

ข้อท่ี 1 แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ใช้การวดัข้อมลูแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale)มี 5 ระดบัโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

คะแนน                               ระดบัความคดิเห็น 
5             หมายถึง           ซือ้แนน่อน 
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4             หมายถึง           ซือ้ 
3             หมายถึง           ไมแ่นใ่จ 
2             หมายถึง           ไมซื่อ้ 
1             หมายถึง           ไมซื่อ้แนน่อน 

 ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการแปรผล โดยใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ 
ดงันี ้

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด -ข้อมูลท่ีมีค่าต ่าสุด/
จ านวนชัน้ 

                                     = ( 5-1)/5 
                                     = 0.8 

จากนัน้น ามาหาระดบัคะแนนเฉล่ีย ก าหนดคะแนนดงันี ้
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแนวโน้มการซือ้ในระดบัมาก

ท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 3.41 – 4.20 หมายถงึ มีแนวโน้มการซือ้ในระดบัมาก 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแนวโน้มการซือ้ในระดบัปาน

กลาง 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโน้มการซือ้ในระดบัน้อย 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโน้มการซือ้ในระดบัน้อย

ท่ีสดุ 
ข้อท่ี 2 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ ใช้การวดัข้อมลูแบบอนัตร

ภาคชัน้ (Interval scale)มี 5 ระดบัโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
คะแนน                               ระดบัความคดิเห็น 

5             หมายถึง           แนะน าแนน่อน 
4             หมายถึง           แนะน า 
3             หมายถึง           ไมแ่นใ่จ 
2             หมายถึง           ไมแ่นะน า 
1             หมายถึง           ไมแ่นะน าแนน่อน 

 ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการแปรผล โดยใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ 
ดงันี ้
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ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด -ข้อมูลท่ีมีค่าต ่าสุด/
จ านวนชัน้ 

                                    = ( 5-1)/5 
                                    = 0.8 

จากนัน้น ามาหาระดบัคะแนนเฉล่ีย ก าหนดคะแนนดงันี ้
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะแนะน าแนน่อน 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะแนะน า 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแนวโน้มท่ีไมแ่นใ่จ 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะไมแ่นะน า 
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโน้มท่ีจะไมแ่นะน าแนน่อน 

ข้อท่ี 3 ระดบัราคาคอนโดมิเนียม ใช้การวดัข้อมลูแบบอตัราสว่น 
ข้อท่ี 4 ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานเพียงใด ใช้การวัดข้อมูลแบบ

เรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ข้อท่ี 5 ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยของคอนโดมิเนียมท่ีต้องการ ใช้การวดัข้อมลูแบบ

เรียงล าดบั(Ordinal scale)  
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 1 

น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาความเช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์แอลฟาของครอนบคั (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2550) 
โดยคา่ท่ีได้จะมีคา่อยู่ท่ี 0<A<1 ตัง้แตค่า่ 0.7 ขึน้ไปจึงจะมัน่ใจว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือมัน่
เพียงพอ (ซึง่ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้คา่สมัประสิทธ์แอลฟาของครอนบคัด้านส่วนประสมทางการตลาด
เท่ากับ 0.798 โดยด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.741 ด้านราคาเท่ากับ 0.833 ด้านช่องทางการจัด
จ าหนา่ยเทา่กบั 0.777 และด้านสง่เสริมการตลาดเทา่กบั 0.777) 

 α = k (covariance/variance) 
                                   1+ (k-1) covariance / variance     

 เม่ือ     α       แทน สมัประสิทธ์ความเช่ือมัน่ 
            k            แทน จ านวนข้อค าถาม 
  covariance       แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถาม

ตา่งๆ                
   variance             แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศกึษา เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่

แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) โดยแบง่ลกัษณะการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีท าการศกึษาเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมลูจ านวน 400 ชดุ ท่ีได้จากแบบสอบถาม
ของกลุม่เปา้หมายใน 4 โครงการ ได้แก่ Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราชปรารภ, 
Plum condo สะพานใหม่ สเตชัน่, Plum condo ราม 60 อินเตอร์เชนจ์  ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

2. ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้
เก็บรวบรวมจาก ต ารา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งน ามาประกอบของการ
ท าวิจยั 
 
การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือได้แบบสอบถามแล้วจะน ามารวบรวมมาด าเนินการดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมลูเพื่อแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออกไป 
2. การลงรหสัเป็นการน าแบบสอบถามมาลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วน ามาบันทึกเพ่ือประมวลผลโดย

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์และการแจกแจงความถ่ีของทุกตวัแปรแล้ว
ค านวณคา่ร้อยละ 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้แบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น และการวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามการวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมลูและวิธีการทางสถิต ิดงันี ้

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
เบือ้งต้นเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1.1 วิเคราะห์ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้การหา
คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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1.3 วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ใช้การหาแจกแจงความถ่ี  (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัเพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ที (Independent t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่ง
ระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 ด้านเพศ  

2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of 
variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณี
ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน กรณีพบความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูก่ลุม่ตวัอยา่ง(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550)   

2.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ในกรณีความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธี 
Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคูก่ลุ่มตวัอย่าง อ้างอิงจากงานวิจยัของ กวี บรูพสา
ยนัห์(กวี บรูพสายนัห์, 2554) 

2.4 สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน หรือหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ข้อท่ี 2  
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5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
5.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติ

ดงันี ้
5.1.1 คา่สถิตร้ิอยละ (Percentage)  

P     =     
𝑓

𝑛 
  x 100 

เม่ือ    P     แทน   คา่ร้อยละ 
          f      แทน   ความถ่ีของคะแนน 
          n     แทน   ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

 5.1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)  

X      =      ∑ X / n 
เม่ือ   X          แทน      คา่คะแนนเฉล่ีย 

    ∑ X          แทน      ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
               n          แทน      คา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

                                        
S.D.         =                n        ∑x2 – (∑x)2 

                                                                               √                  n (n-1) 

เม่ือ S.D.        แทน     คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ∑x2              แทน     ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
     (∑x)2       แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
        n           แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) เพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

5.2.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งกนัของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ี
เป็นอิสระตอ่กนั (t- test Independent) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

5.2.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของกลุม่ทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (S1
2 = S2

2) 

     t     =  
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                                                                                                   เม่ือ    t     แทน       คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา t-distribution 

          x1          แทน       คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
          x2      แทน       คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
          s1

2     แทน       คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
          s2

2     แทน       คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
          n1          แทน       ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
          n2      แทน       ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 

5.2.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของกลุ่มทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (S12 ≠ S22) 

t        =       

n
s

n
s

xx

2

2

2

1

2

1

21



  

โดยท่ี Degree of freedom (df) 

df      =     
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โดย  df          แทน          คา่องศาอิสระ 
เม่ือ  t            แทน          คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
       X1                  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
       X2                  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
       S1

2          แทน         คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
       S2

2          แทน         คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
       n1           แทน         ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
       n2               แทน         ขนาดตวัอยา่งของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

5.2.2 ทดสอบความแตกตา่งกนัระหว่างคา่เฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้
ไป กรณีเม่ือคา่ความแปรปรวนเทา่กนั ใช้การทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
- Way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 

F          =          MSH 

                                                                         MSW 
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เม่ือ        F      แทน     คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา  F-distribution 
           MSH       แทน     คา่ความแปรปรวน (Mean Square) ระหวา่งกลุม่ 
           MSW    แทน     คา่ความแปรปรวน (Mean Square) ภายในกลุม่ 

                                            df       แทน     คา่ของชัน้แหง่ความเป็นอิสระระหวา่งกลุม่(k-1)                         

ภายในกลุม่ (n-k) 

                                             k        แทน     จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

                                             n        แทน     จ านวนคะแนนทัง้หมด      
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจะใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู ่

โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) 
 

 
 
เม่ือ    LSD      แทน        คา่ผลตา่งนยัส าคญัส าหรับการทดสอบ 

         t1-α/2      แทน         คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ีระดบั 
ความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

          MSE     แทน        คา่ Mean Square Error ท่ีได้จากตารางวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน 

          k          แทน        จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดสอบ 
          n          แทน        จ านวนข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
          ni          แทน        จ านวนข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง i 
          nj          แทน        จ านวนข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง j 

5.2.3 ทดสอบความแตกตา่งกนัระหว่างคา่เฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้
ไป กรณีเม่ือคา่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน ใช้สตูร Brown-Forsythe (B) อ้างอิงจากงานวิจยัของ กวี 
บรูพสายนัห์ สามารถเขียนได้ดงันี ้(กวี บรูพสายนัห์, 2554)   

B   =      MSB 
                                MSW'  

โดยท่ี     MSW’          =         
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เม่ือ         B         แทน      คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
         MSB       แทน      คา่ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

            MSW'     แทน       คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับสถิติ 
Brown-Forsythe     

              k         แทน      จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
             n         แทน      ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
             N         แทน      ขนาดประชากร 
             Si

2          แทน      ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
หากการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะต้องทดสอบ

เป็นรายคู่ เพ่ือตรวจสอบว่าคู่ใดท่ีแตกต่างกันโดยวิธี Dunnett’s T3 อ้างอิงจากงานวิจยัของ กวี 
บรูพสายนัห์ มีสตูรดงันี ้(กวี บรูพสายนัห์, 2554) 

 

 
 
เม่ือ dD แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett test 

qD แทน  คา่จากตาราง Critical values of the Dunnett test 
MSS/A แทน       คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S   แทน       ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.2.4 สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน หรือหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุ โดยใช้สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ข้อท่ี 2 
 

     2222 .  
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เม่ือ    r           แทน          คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

∑x          แทน           ผลรวมคะแนนรายข้อ (item) ของกลุม่ตวัอยา่ง 
∑y          แทน           ผลรวมคะแนนรวม (Total) ของทัง้กลุม่ 
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∑x2        แทน           ผลรวมคะแนนชดุ x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑y2        แทน           ผลรวมคะแนนชดุ y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑xy        แทน           ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y 
   n           แทน          จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีคา่ระหวา่ง -1 ≤ r ≤ 1 คือ 
ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แสดงว่า ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 คา่ r มีคา่เข้าใกล้ 1 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัและคา่ท่ีเข้าใกล้ 1 หมายความวา่มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 ถึง 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกนัและคา่ท่ีเข้าใกล้ -1 หมายความวา่มีความสมัพนัธ์กนัมาก  
คา่ r = 0 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 
เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ดงันี ้
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์                ความหมาย 

0.81 - 1.00   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 
0.61 - 0.80    มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างสงู 
0.41 - 0.60    มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
0.21 - 0.40    มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่า 
0.01 - 0.20    มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
ถ้าคา่ r มีคา่เทา่กบั 0 แสดงวา่ ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย 

 



 

บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน)” โดยผู้วิจยัได้ท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างได้ทัง้สิน้ 386 ตวัอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ 
ดงัตอ่ไปนี ้

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
n               แทน          จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
X               แทน          คา่คะแนนเฉล่ีย 
S.D.          แทน          คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t                แทน          คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา (t-distribution) 
df              แทน          ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F               แทน          คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา (F-distribution) 
SS            แทน          ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Freedom) 
MS             แทน         คา่เฉล่ียผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Mean 

Square) 
Prob.(p)   แทน          ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
H0            แทน          สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1            แทน          สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
*              แทน           ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

การน าเสนอข้อมูล 
ในส่วนของการน าเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูลนัน้ ได้

ด าเนนิการวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางโดยมีค าอธิบาย แบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตอนของแบบสอบถาม ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

ตอนท่ี 3 แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ โดยสถิติเชิงอนุมาน 
ดงันี ้

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกตา่งกัน
มีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว โดย
น าเสนอข้อมลูสถิตเิชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยวิเคราะห์แตล่ะตอนของแบบสอบถาม ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านเพศ 
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 

เพศ ชาย 161 41.7 
 หญิง 225 58.3 

 รวม 386 100 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คดิเป็นร้อยละ 41.7 
 

ตาราง 4 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านอาย ุ

 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
อาย ุ 25-34 ปี 97 25.1 

 35-44 ปี 160 41.5 

 45-54 ปี 108 28.0 
 55 ปีขึน้ไป 21 5.4 

 รวม 386 100 

 
จากตารางท่ี 4 จะพบว่าความถ่ีของข้อมลู อาย ุ55 ปีขึน้ไปมีจ านวนข้อมลูน้อยจึงได้รวม

ข้อมลูอาย ุ55 ปีขึน้ไปกบัข้อมลูอาย ุ45-54 ปี ดงัตารางท่ี 5 
 

ตาราง 5 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านอาย ุ
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
อาย ุ 25-34 ปี 97 25.1 
 35-44 ปี 160 41.5 
 45 ปีขึน้ไป 129 33.4 

 รวม 386 100 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาย ุ35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 
รองลงมามีอาย ุ45 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 33.4 และอาย ุ25-34 ปี คดิเป็นร้อยละ 25.1 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านระดบัการศกึษา 
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี 201 52.1 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 185 47.9 

 รวม 386 100 

 
จากตาราง 6 พบว่าผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตส จ ากัด (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 52.1 และสงูกวา่ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 47.9 

 
ตาราง 7 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านสถานภาพ 
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
สถานภาพ โสด 148 38.3 

 สมรส/อยู่ด้วยกนั 238 61.7 

 รวม 386 100 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่าผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั คิดเป็นร้อย
ละ 61.7 และสถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 38.3 

 
ตาราง 8 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านอาชีพ 
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 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 

อาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 74 19.2 
 พนกังานบริษัทเอกชน 237 61.4 
 ประกอบธุรกิจสว่นตวั 54 14.0 
 พอ่บ้าน/แมบ้่าน 11 2.8 
 อ่ืนๆ 10 2.6 

 รวม 386 100.0 

 
จากตารางท่ี 8 จะพบวา่ความถ่ีของข้อมลูอาชีพ พอ่บ้าน/แมบ้่านและอาชีพอ่ืนๆมีจ านวน

ความถ่ีข้อมลูน้อยจึงได้รวมข้อมูลอาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้านและอาชีพอ่ืนๆกับข้อมูลอาชีพประกอบ
ธุรกิจสว่นตวัอาดงัตารางท่ี 9 
 
ตาราง 9 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ด้านอาชีพ 
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
อาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 74 19.2 
 พนกังานบริษัทเอกชน 237 61.4 
 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/พอ่บ้าน/แมบ้่าน/อ่ืนๆ 75 19.4 

 รวม 386 100 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่าผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 61.4 รองลงมาคืออาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 19.4 และ
อาชีพ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คดิเป็นร้อยละ 19.2 

 
ตาราง 10 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ บริโภคท่ีตอบแบบสอบ 
ถาม ด้านรายได้สว่นบคุคลเฉล่ียตอ่เดือน 
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 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
รายได้สว่นบคุคลเฉล่ียตอ่เดือน 30,000-47,499 บาท 139 36.0 

 47,500-64,999 บาท 140 36.3 

 65,000-82,499 บาท 31 8.0 

 82,500 บาทขึน้ไป 76 19.7 

 รวม 386 100 

 
จากตาราง 10 พบว่าผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตส จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 36.3 รองลงมามีรายได้ 30,000-47,499 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมามีรายได้ 82,500 
บาทขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 19.7 และมีรายได้ 65,000-82,499 บาท คดิเป็นร้อยละ 8.0 

 
ตาราง 11 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบ 
ถาม ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 75 19.4 
 3-4 คน 216 56.0 
 5-6 คน 85 22.0 
 7 คนขึน้ไป 10 2.6 

 รวม 386 100.0 

 
จากตารางท่ี 11 จะพบว่าความถ่ีของข้อมลู จ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 7 คนขึน้

ไปมีจ านวนความถ่ีข้อมลูน้อย จึงได้รวมข้อมูลจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 7 คนขึน้ไปกับ
ข้อมลูจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน ดงัตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 แสดงจ านวน(ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูส่วนบคุคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบ 
ถามด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 

 ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 75 19.4 

 3-4 คน 216 56.0 

 5 คนขึน้ไป 95 24.6 

 รวม 386 100 

 
จากตาราง 12 จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ผู้บริโภคท่ีสนใจคอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีจ านวน
สมาชิกครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป คิด
เป็นร้อยละ 24.6 และมีสมาชิก 1-2 คน คดิเป็นร้อยละ 19.4 

ตอนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

 

สว่นประสมทางการตลาด คา่เฉล่ีย S.D. ระดบัความคดิเห็น 
ด้านผลิตภณัฑ์  3.85 0.52 ดี 
ด้านราคา  3.65 0.65 ดี 
ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย  3.60 0.59 ดี 
ด้านสง่เสริมการตลาด  3.96 0.58 ดี 

รวม 3.76 0.39 ดี 

 
จากตาราง 13 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมท่ีมีตอ่ส่วนประสมทาง

การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในระดบัดี มี
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คา่เฉล่ีย 3.76 ซึ่งสามารถเรียงด าดบัในแตล่ะด้านของส่วนประสมทางการตลาด โดยเรียงล าดบั
จากมากไปน้อยได้ดงันี ้

ล าดบั 1 ด้านสง่เสริมการตลาด อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.96 
ล าดบั 2 ด้านผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.85 
ล าดบั 3 ด้านราคา อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.65 
ล าดบั 4 ด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.60 

 
ตาราง 14 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในด้านผลิตภณัฑ์ 

 

ด้านผลิตภณัฑ์ คา่เฉล่ีย S.D. ระดบัความคดิเห็น 
คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้
สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิต 

3.81 0.78 ดี 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนและจ านวน
มากพอ เชน่ ฟิตเนส , สระวา่ยน า้ 

3.94 0.63 ดี 

สถานท่ีตัง้เดนิทางสะดวกเหมาะตอ่การ
คมนาคม 

3.84 0.80 ดี 

การออกแบบต าแหนง่การใช้งานในห้อง
เหมาะสมกบัผู้อยูอ่าศยัเป็นอยา่งยิ่ง 

3.98 0.76 ดี 

วสัดอุปุกรณ์ท่ีติดตัง้ในห้องมีคณุภาพเหมาะสม
และได้มาตรฐาน 

3.67 0.75 ดี 

ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม 3.85 0.52 ดี 

 
จากตาราง 14 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมท่ีมีตอ่ส่วนประสมทาง

การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ในด้าน
ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.85 ซึ่งสามารถเรียงล าดบัเป็นรายข้อในด้านผลิตภัณฑ์จาก
มากไปน้อยได้ดงันี ้
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ล าดบั 1 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อการออกแบบต าแหน่งการใช้งานในห้อง
เหมาะสมกบัผู้อยูอ่าศยัเป็นอยา่งยิ่ง อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.98 

ล าดบั 2 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนและ
จ านวนมากพอ เชน่ ฟิตเนส สระวา่ยน า้ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.94 

ล าดบั 3 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อสถานท่ีตัง้เดนิทางสะดวกเหมาะตอ่การ
คมนาคม อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.84 

ล าดบั 4 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเห็นด้วยกับข้อคอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา 
ออกแบบได้สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิต อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.81 

ล าดบั 5 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อวสัด ุอปุกรณ์ ท่ีติดตัง้ในห้อง มีคณุภาพ
เหมาะสมและได้มาตรฐาน อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.67 

 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในด้านราคา 

 

ด้านราคา คา่เฉล่ีย S.D. ระดบัความคดิเห็น 
ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัท าเลสถานท่ีตัง้
โครงการ 

3.72 0.77 ดี 

ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัขนาดห้อง 3.72 0.77 ดี 
ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ี
จดัหาให้ 

3.52 0.81 ดี 

ด้านราคาโดยรวม 3.65 0.65 ดี 

 
จากตาราง 15 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมท่ีมีตอ่ส่วนประสมทาง

การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในด้านราคา
อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.65 ซึง่สามารถเรียงล าดบัเป็นรายข้อในด้านราคาจากมากไปน้อยได้ดงันี ้

ล าดบั 1 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบัท าเลสถาน
ท่ีตัง้โครงการ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.72 
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ล าดบั 2 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบัขนาดห้อง 
อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.72 

ล าดับ 3 กลุ่มตวัอย่างผู้ บริโภคเห็นด้วยกับมีข้อราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกับวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีจดัหาให้ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.52 

 
ตาราง 16 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย 

 

ด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย คา่เฉล่ีย S.D. ระดบัความคดิเห็น 
สามารถหาข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี 
webpage ของโครงการรองรับสามารถติดตอ่ได้
สะดวกรวดเร็ว ไมต้่องรอนาน 

4.12 0.74 ดี 

ส านกังานขายโครงการง่ายตอ่การเดนิทางมีท่ี
จอดรถมากพอ 

3.23 0.72 ปานกลาง 

มีการออกบธูตามงานขายคอนโดมิเนียมตา่งๆอยู่
เป็นประจ า 

3.45 0.69 ดี 

ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ยโดยรวม 3.60 0.59 ดี 

 
จากตาราง 16 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมท่ีมีตอ่ส่วนประสมทาง

การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ในด้าน
ชอ่งทางจดัจ าหนา่ยอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.60 ซึง่สามารถเรียงล าดบัเป็นรายข้อในด้านช่องทาง
จดัจ าหนา่ยจากมากไปน้อยได้ดงันี ้

ล าดบั 1 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเห็นด้วยกับข้อสามารถหาข้อมูลได้ง่ายจาก Internet 
และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดตอ่ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน อยู่ในระดบัดี 
มีคา่เฉล่ีย 4.12 

ล าดับ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้ บ ริโภคเห็นด้วยกับมีข้อมีการออกบูธตามงานขาย
คอนโดมิเนียมตา่งๆอยูเ่ป็นประจ า อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.45 
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ล าดับ 3 กลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคไม่แน่ใจกับข้อส านักงานขายโครงการง่ายต่อการ
เดนิทางมีท่ีจอดรถมากพอ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 3.23 

 
ตาราง 17 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในด้านสง่เสริมการตลาด 
 

ด้านสง่เสริมการตลาด คา่เฉล่ีย S.D. ระดบัความคดิเห็น 

มีการจงูใจมอบสว่นลดมลูคา่สงูในการจอง
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

4.11 0.74 ดี 

ของแถมมีราคาสงูท าให้นา่สนใจ 3.69 0.74 ดี 
โครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับสว่นลดมลูคา่
สงูมีความนา่สนใจ 

3.87 0.82 ดี 

โปรโมชัน่ฟรีคา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมี
ความนา่สนใจ 

4.16 0.69 ดี 

ด้านสง่เสริมการตลาดโดยรวม 3.96 0.58 ดี 

 
จากตาราง 17 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมท่ีมีตอ่ส่วนประสมทาง

การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ในด้าน
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย 3.96 ซึ่งสามารถเรียงล าดบัเป็นรายข้อในด้านส่งเสริม
การตลาดจากมากไปน้อยได้ดงันี ้

ล าดบั 1 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเห็นด้วยกับข้อโปรโมชัน่ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอน
ห้องมีความนา่สนใจ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 4.16 

ล าดบั 2 กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเห็นด้วยกับมีข้อมีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงใน
การจองภายในเวลาท่ีก าหนด อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 4.11 

ล าดบั 3 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อโครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลด
มลูคา่สงูมีความนา่สนใจ อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.87 

ล าดบั 4 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคเห็นด้วยกบัข้อของแถมมีราคาสงูท าให้น่าสนใจ อยู่ใน
ระดบัดี มีคา่เฉล่ีย 3.69 
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ตอนท่ี 3 แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

 
ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้  
คอนโดมิเนียม Low Rise ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน)  

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้  คา่เฉล่ีย S.D. แปลผล 

แนวโน้มตดัสินใจซือ้ 3.22 0.71 ปานกลาง 
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 3.45 0.69 แนะน า 

 
จากตาราง 18 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคสว่นใหญ่มีแนวโน้มตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low 

Rise ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.22 และกลุ่ม
ตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าจะแนะน าหรือบอกตอ่ให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) โดยมีคา่เฉล่ีย 3.45 

 
ตาราง 19แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัราคา คอนโดมิเนียม Low Rise ་

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค 
 

ระดบัราคาท่ีสนใจ ต ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉล่ีย S.D. 
ราคา 1,000,000 5,000,000 2,279,378.24 783,688.68 

 
จากตาราง 19་กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคสนใจท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ในระดบัราคาต ่าสดุ 1,000,000 บาท และสงูสดุ 5,000,000 
บาท โดยมีคา่เฉล่ีย 2,279,378.24 บาท และมีคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 783,688.68 บาท 
 
ตาราง 20แสดงจ านวนร้อยละของระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค 
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ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ จ านวน ร้อยละ 
ภายใน 1 สปัดาห์ 0 0 
1 สปัดาห์ - 1 เดือน 43 11.14 
1-2 เดือน 87 22.54 
2-3 เดือน 43 11.14 
3 เดือนขึน้ไป 213 55.18 

รวม 386 100 

 
จากตาราง 20 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ส่วนใหญ่ 3 เดือนขึน้

ไป คิดเป็นร้อยละ 55.18 รองลงมา ใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ 1-2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 
22.54 และใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้1 สปัดาห์ - 1 เดือน และ 2-3 เดือน เท่ากนั คิดเป็นร้อย
ละ 11.14 
 
ตาราง 21 แสดงจ านวนร้อยละของขนาดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีต้องการ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค 

 

ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีต้องการ จ านวน ร้อยละ 
ห้องสตดูโิอ(เนือ้ท่ี 20.5-24.5 ตารางเมตร) 10 2.60 
1 ห้องนอน(เนือ้ท่ี 22.5-34.5 ตารางเมตร) 268 69.40 
2 ห้องนอน(เนือ้ท่ี 33.5-52.5 ตารางเมตร) 108 28.00 

รวม 386 100 

 
จากตาราง 21 กลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภค สว่นใหญ่มีความต้องการ คอนโดมิเนียม Low Rise 

་บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ขนาด 1 ห้องนอน (เนือ้ท่ี 22.5-34.5 ตารางเมตร) คิด
เป็นร้อยละ 69.40 รองลงมาคือ 2 ห้องนอน (เนือ้ท่ี 33.5-52.5 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 28.00 
และห้องสตดูโิอ (เนือ้ท่ี 20.5-24.5 ตารางเมตร) คดิเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั 

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบสมมตฐิาน 2 ข้อ โดยสถิตเิชิงอนมุาน ดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ี
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แตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิติ 
(Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ตอ่เม่ือ Sig. 2 tailed Prob.(p) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบดงัตาราง 13 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มตวัอย่างก่อนโดย
ใช้ Levene’s Test โดยสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามเพศ 

 

  even
e 

  
เพศ 

 
จ านวน 

 
คา่เฉลี่ย 

 
S.D. 

   

  F Sig     t df Sig.(2-

tailed) 
แนวโน้ม
ตดัสินใจ
ซือ้ 

Equal 
variance
assumed 

0.060 0.806 ชาย 
 

หญิง 

161 
 

225 

3.00 
 

3.38 

0.806 
 

0.579 

-5.421 
 

384 0.000* 

 
 
 

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Varinces 

t-test for Equality of 
Means 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

  even
e 

  
เพศ 

 
จ านวน 

 
คา่เฉลี่ย 

 
S.D. 

   

  F Sig     t df Sig.(2-

tailed) 
แนวโน้มที่
จะบอกตอ่/
แนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้ 

Equal 
variance 
not 
assumed 

11.501 0.001* ชาย 
 

หญิง 

161 
 

225 

3.40 
 

3.48 

0.801 
 

0.591 

-1.169 278.76 0.244 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที (t-test) จากการ
วิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยเพศ
หญิงมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้มากกวา่เพศชาย 

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) 
จากการวิเคราะห์พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.244 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้ม
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Varinces 

t-test for Equality of 
Means 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 
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H1 : ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
เทา่กนั และจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B)ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s 
Test โดยมีสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 23 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Leven’s Test 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene Statistic df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ 14.397 2 383 0.000* 
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 16.060 2 383 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 23 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ 

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาย ุโดยใช้
สถิต ิBrown-Forsythe(B) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene Statistic df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ 21.220 2 269.938 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาย ุสามารถสรุปผลได้ว่า มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกตา่งกนักบัแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)โดยวิธี 
Dunnett’s T3 

 

แนวโน้มพฤตกิรรม
การตดัสินใจซือ้ 

 
X 

1. 25-34 ปี 
3.540 

2. 35-44 ปี 
3.273 

3. 45 ปีขึน้ไป 
2.934 

1. 25-34 ปี 3.540 - 0.267 0.606 
   (0.018)* (0.000)* 
2. 35-44 ปี 3.273  - 0.339 
    (0.000)* 
3. 45 ปีขึน้ไป 2.934   - 
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*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 25 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี กบัอาย ุ35-44 ปี มีค่า 

Sig.เท่ากบั 0.018 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ35-44 ปี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.267 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี กับอายุ 45 ปีขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 
0.000 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 25 -34 ปี จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ45 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.606 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี กบัอายุ 45 ปีขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 
0.000 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ45 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.339 

 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาย ุโดยใช้
สถิต ิBrown-Forsythe(B) 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 96.973 2 347.926 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม 

Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาย ุสามารถสรุปผลได้ว่า 
มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
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สมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนักบัแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)
โดยวิธี Dunnett’s T3 

 

แนวโน้มพฤตกิรรม
การตดัสินใจซือ้ 

 
X 

1. 25-34 ปี 
4.100 

2. 35-44 ปี 
3.341 

3. 45 ปีขึน้ไป 
3.082 

1. 25-34 ปี 4.100 - 0.759 1.018 
   (0.000)* (0.000)* 
2. 35-44 ปี 3.341  - 0.258 
    (0.000)* 
3. 45 ปีขึน้ไป 3.082   - 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 27 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี กบัอาย ุ35-44 ปี มีค่า 

Sig.เท่ากบั 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.759 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี กับอายุ 45 ปีขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 
0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ45 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 1.018 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี กบัอายุ 45 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig.เท่ากับ 
0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
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คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ45 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.258 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิต ิ
(Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ตอ่เม่ือ Sig. 2 tailed Prob.(p) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบดงัตาราง 19 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มตวัอย่างก่อนโดย
ใช้ Levene’s Test โดยสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามสถานภาพ 
 

  Leve
ne 

  
สถาน 
ภาพ 

 
จ านวน 

 
คา่เฉลี่ย 

 
S.D. 

   

  F Sig     t df Sig.(2-

tailed) 
แนวโน้ม
ตดัสินใจ
ซือ้ 

Equal 
variance 
not 
assumed 

21.374 0.000* โสด 
 
สมรส/
อยู่
ด้วยกนั 

148 
 

238 

3.49 
 

3.05 

0.733 
 

0.637 

6.003 279.41 0.000* 

           

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Varinces 

t-test for Equality of 
Means 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

     
สถาน 
ภาพ 

 
จ านวน 

 
คา่เฉลี่ย 

 
S.D. 

   

  F Sig     t df Sig.(2-

tailed) 
แนวโน้มที่
จะบอกตอ่/
แนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้ 

Equal 
variance 
assumed 

2.576 0.109 โสด 
 
สมรส/
อยู่
ด้วยกนั 

148 
 

238 
 

3.72 
 

3.28 

0.581 
 

0.639 
 

6.528 384 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติทดสอบ
คา่ที (t-test) จากการวิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า สถานภาพท่ีแตกตา่ง
กันมีแนวโน้มตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/ออยูด้่วยกนั 

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที ( t-
test) จากการวิเคราะห์พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันมี
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/ออยูด้่วยกนั  

Levene’s Test 
for Equality of 

Varinces 

t-test for Equality of 
Means 

ตวัแปรท่ี
ศกึษา 
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สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่ง
กนั 

H1 : ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิต ิ
(Independent Samples t-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ตอ่เม่ือ Sig. 2 tailed Prob.(p) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบดงัตาราง 19 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มตวัอย่างก่อนโดย
ใช้ Levene’s Test โดยสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามระดบั
การศกึษา 
 

  Leve
ne 

  
สถานภาพ 

 
จ านวน 

 
คา่เฉล่ีย 

 
S.D. 

   

  F Sig     t df Sig.(2-

tailed) 
แนวโน้ม
ตดัสนิใจซือ้ 

Equal 
variance 
not 
assumed 

8.703 0.000* ปริญญา
ตรี 
 
สงูกว่า
ปริญญา
ตรี 

201 
 
 

185 

3.000 
 
 

3.46 

0.652 
 
 

0.691 

-6.63 376.443 0.000* 

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Varinces 

t-test for Equality of 
Means 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

          

  Leve
ne 

  
สถานภาพ 

 
จ านวน 

 
คา่เฉล่ีย 

 
S.D. 

   

  F Sig     t df Sig.(2-

tailed) 
           
แนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่/
แนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้ 

Equal 
variance 
assumed 

1.922 0.166 ปริญญา
ตรี 
 
สงูกว่า
ปริญญา
ตรี 

201 
 
 

185 

3.33 
 
 

3.58 

0.665 
 
 

0.688 

-3.63 
 
 

384 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบคา่ที (t-test) จากการวิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ระดบัการศกึษา
ท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติทดสอบคา่ที 
(t-test) จากการวิเคราะห์พบวา่ มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั โดยผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้ม
ท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  

Levene’s 
Test for 

Equality of 
Varinces 

t-test for Equality of 
Means 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
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สมมตฐิานท่ี 1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Varince : One Way ANOVA) ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
เทา่กนั และจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B)ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s 
Test โดยมีสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 30 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Leven’s Test 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene Statistic df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ 1.639 2 383 0.196 
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 50.259 2 383  0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 30 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.196 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)แสดงว่าค่าความ
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แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกไม่ต่างกันและจะใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)ในการทดสอบ  

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ 

 
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ โดย
ใช้สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 
ANOVA)ในการทดสอบ  
 
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ 

 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

 
5.696 

187.143 

 
2 

383 

 
2.848 

 
5.829 

 
0.003* 

 รวม 192.839 385    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ สามารถสรุปผลได้ว่า มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบการ
เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียหลายๆคูใ่นเวลาเดียวกนั (Multiple Comparison) ด้วย
วิธี LSD 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนักบัแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)โดยวิธี 
LSD 
 

แนวโน้มพฤตกิรรม
การตดัสินใจซือ้ 

 
 
 

1. ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

2. พนกังาน
บริษัทเอกชน2 

3. ประกอบ
ธุรกิจสว่นตวั/
พอ่บ้าน/
แมบ้่านและ
อ่ืนๆ 

 X 3.31 3.13 3.426 
1. ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.310 - 0.180 
(0.054) 

-0.116 
(0.312) 

2. พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.130  - -0.296 

    (0.002)* 
3. ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/พอ่บ้าน/
แมบ้่านและอ่ืนๆ 

3.426 
 

  - 

     

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบระหว่างอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัพนกังาน

บริษัทเอกชน มีค่า Sig.เท่ากับ 0.054 หมายความว่า อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กับ
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ไมพ่บความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบระหว่างอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีค่า Sig.เท่ากับ 0.312 หมายความว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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ผลการทดสอบระหว่างอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/
พอ่บ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.002 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/พอ่บ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส มากกกว่าอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.296 
 
ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ โดย
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 16.637 2 311.824 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 

คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ 
สามารถสรุปผลได้ว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อ
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกันกบัแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3 
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แนวโน้ม
พฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซือ้ 

 
 

1. ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

2. พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3. ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/พอ่บ้าน/
แมบ้่านและอ่ืนๆ 

 X 3.45 3.268 3.564 
1. ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.45 - 0.182 -0.114 

   (0.169) (0.572) 
2. พนกังาน
บริษัทเอกชน 

3.268  -       -0.296 
  

             (0.000)* 
3. ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/พอ่บ้าน/
แมบ้่านและอ่ืนๆ 

3.564          - 

     

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 34 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

กบัอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีคา่ Sig.เท่ากบั 0169 หมายความว่า อาชีพข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 
0.05 

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ มีค่า Sig.เท่ากับ 0.572 หมายความว่า อาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ ไม่พบ
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 ผลการทดสอบระหวา่งผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบัอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
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คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.296 

สมมตฐิานท่ี 1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
เทา่กนั และจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B)ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s 
Test โดยมีสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 35 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s Test 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ 33.556 3 382 0.000* 
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 23.086 3 382 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 35 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มีค่า Sig. เท่ากับ0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ  

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ 

 
ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามรายได้ โดย
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้  33.931 3 277.103 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ สามารถสรุปผลได้ว่า มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ แตกตา่ง
กนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนักบัแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)โดยวิธี 
Dunnett’s T3 
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แนวโน้ม
พฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซือ้ 

 
 
 

30,000-
47,499 บาท 

47,500-
64,999 บาท 

65,000-
82,499 
บาท 

82,500 บาท
ขึน้ไป 

 X 3.31 3.451 2.355 3.001 
30,000-47,499 
บาท 

3.31 - -0.141 0.955 0.309 

   (0.412) (0.000)*  (0.000)* 
47,500-64,999 
บาท 

3.451  - 1.095 0.450 

    (0.000)*  (0.000)* 
65,000-82,499 
บาท 

2.355   - -0.645 

      (0.000)* 
82,500 บาทขึน้
ไป 

3.001    - 

      

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 37 ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับ

รายได้47,500-64,999 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.412 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-
47,499 บาท กบัรายได้47,500-64,999 บาท ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 
0.05 

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับรายได้65,000-
82,499 บาท มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะ
มีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้65,000-82,499 บาท อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.955 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กบัรายได้82,500 บาท
ขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมี
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แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดย
มีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.309 

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 47 ,500-64,999 บาท กับรายได้65,000-
82,499 บาท มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะ
มีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 1.095 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท กบัรายได้82,500 บาท
ขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดย
มีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.450 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทบาท กับรายได้82,500 
บาทขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.645 

 
ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามรายได้ โดย
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้  22.507 3 284.275 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามอาชีพ สามารถสรุปผลได้
ว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้ แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนักบัแนวโน้มท่ีจะบอก
ตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3 
 

แนวโน้ม
พฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซือ้ 

 
 
 

30,000-
47,499 บาท 

47,500-
64,999 บาท 

65,000-
82,499 บาท 

82,500 
บาทขึน้ไป 

 X 3.47 3.681 3.35 2.995 
30,000-47,499 
บาท 

3.47 - -0.211 0.120 0.475 

   (0.060) (0.768) (0.000)* 
47,500-64,999 
บาท 

3.681  - 0.331 0.686 

    (0.024)* (0.000)* 
65,000-82,499 
บาท 

3.35   - 0.355 

     (0.009)* 
82,500 บาทขึน้
ไป 

2.995    - 

      

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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จากตาราง 39 ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับ
รายได้47,500-64,999 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.060 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-
47,499 บาท กบัรายได้47,500-64,999 บาท ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 
0.05 

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับรายได้65,000-
82,499 บาท มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.768 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับ
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้65,000-82,499 บาท ไมพ่บความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กบัรายได้82,500 บาท
ขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมี
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.475 

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท กับรายได้65,000-
82,499 บาท มีค่า Sig.เท่ากับ 0.024 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะ
มีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.331 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท กับรายได้82,500 บาท
ขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมี
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.686 

ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทบาท กบัรายได้82,500 
บาทขึน้ไป มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.009 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาท จะมี
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.355 
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สมมติฐานท่ี 1.7 ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
เทา่กนั และจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B)ในกรณีท่ีความความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s 
Test โดยมีสมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 40 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s Test 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ 12.189 2 383 0.000* 
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 36.926 2 383 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 40 พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มีค่า Sig. เท่ากับ0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ  

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
แตกตา่งกนัและจะใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) ในการทดสอบ 

 
ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครอบครัว โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) 

 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้  12.189 2 245.719 0.000* 

 
จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
สามารถสรุปผลได้ว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนั
กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3 
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แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ตดัสินใจซือ้ 

 
X 

1-2 คน 
3.56 

3-4 คน 
3.162 

5 คนขึน้ไป 
3.095 

1-2 คน 3.56 - 0.398 0.465 
   (0.000)* (0.000)* 
3-4 คน 3.162  - 0.067 
    (0.759) 
5 คนขึน้ไป 3.095   - 
     

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 42 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 

กบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 
คน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.398  

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1 -2 คน กับจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป มีคา่ Sig.เทา่กบั 0.000 หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.465  

ผลการทดสอบระหวา่งผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 5 คนขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.759 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป ไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะ
ส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 43 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครอบครัว โดยใช้สถิต ิBrown-Forsythe(B) 
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แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

Levene 
Statistic 

df 1 df 2 Sig. 

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้  50.465 2 316.268 0.000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม 

Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว สามารถสรุปผลได้ว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว
แตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ แตกตา่งกนั 

ดังนัน้เพ่ือให้ทราบว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธี Dunnett’s T3 

 
ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูข่องผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนั
กบัแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3 

 

แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้ 

 
X 

1-2 คน 
4.00 

3-4 คน 
3.356 

5 คนขึน้ไป 
3.221 

1-2 คน 4.00 - 0.644 0.779 
   (0.000)* (0.000)* 
3-4 คน 3.356  - 0.135 
    (0.116) 
5 คนขึน้ไป 3.221 

 
  - 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 44 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 

กบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีคา่ Sig.เท่ากบั 0.000 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีจ านวน
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สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.644  

ผลการทดสอบระหว่างผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1 -2 คน กับจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป มีคา่ Sig.เทา่กบั 0.000 หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
5 คนขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย 0.779  

ผลการทดสอบระหวา่งผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 5 คนขึน้ไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.116 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป ไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะ
ส าคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ได้ดงันี ้
สมมตฐิานท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้าน มีความสมัพนัธ์

ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและราย
ด้านกับแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ 0.361 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 
2. ด้านราคา 0.187 0.000* ระดบัต ่า  ทิศทางเดียวกนั 
3. ด้านช่องทางการ
จดัจ าหนา่ย 

0.253 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

4. ด้านสง่เสริม
การตลาด 

0.384 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.439 0.000* ปานกลาง  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาดกบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

1. ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  มีค่า Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.187 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
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(มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้เล็กน้อย 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยั
ยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เทา่กบั 0.361 ซึง่มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ต ่า กล่าวคือเม่ือผู้บริโภค
มีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของคอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ในระดับท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มมากขึน้เพียงเล็กน้อย 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีคา่ 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคัญท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.253 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบั
ความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้เล็กน้อย 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.384 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
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การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) ในระดับท่ีดีขึน้  จะท าให้ผู้ บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้เล็กน้อย 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีคา่ Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยั
ยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.439 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของคอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้ 

สมมตฐิานท่ี 2.2 สว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมและรายข้อ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

H0 : สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์
โดยรวมและรายข้อ กับแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. คอนโดมิเนียม Low 
Rise พฤกษา ออกแบบ
ได้สวยงามเหมาะกบั
รูปแบบการใช้ชีวิต 

0.434 0.000* ปานกลาง  ทิศทางเดียวกนั 

2. มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบถ้วนและ
จ านวนมากพอ เชน่ ฟิต
เนส , สระวา่ยน า้ 

0.152 0.000* ระดบัต ่า 
 

ทิศทางเดียวกนั 

3. สถานท่ีตัง้เดนิทาง
สะดวกเหมาะตอ่การ
คมนาคม 

0.351 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

4. การออกแบบ
ต าแหนง่การใช้งานใน
ห้องเหมาะสมกบัผู้อยู่
อาศยัเป็นอยา่งยิ่ง 

0.215 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

5. วสัด ุอปุกรณ์ ท่ี
ตดิตัง้ในห้อง มีคณุภาพ
เหมาะสมและได้
มาตรฐาน 

0.087 0.087 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
 

 

รวม 0.361 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  

ข้อ 1 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้
ชีวิต มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.434 มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง ทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 1 ในระดบัท่ีดี
ขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ปานกลาง 

ข้อ2.มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนและจ านวนมากพอ เช่น ฟิตเนส , สระว่ายน า้ 
มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.152 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อ 2 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย 

ข้อ 3. สถานท่ีตัง้เดินทางสะดวกเหมาะตอ่การคมนาคม มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000
น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.351 มี
ความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อ 3 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้
เล็กน้อย 
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ข้อ 4. การออกแบบต าแหน่งการใช้งานในห้องเหมาะสมกบัผู้อยู่อาศยัเป็นอย่างยิ่งมี
ค่า Sig.(2-tailed) 0.000น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.215 มีความสัมพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 4 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 

ข้อ 5. วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีติดตัง้ในห้อง มีคุณภาพเหมาะสมและได้มาตรฐานมีค่า 
Sig.(2-tailed) 0.087 มากกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐาน
หลกั(H0) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ข้อ 5 ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน)  

สมมติฐานท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมและรายข้อ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม
และรายข้อ กับแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทางความสมัพนัธ์ 

1. ราคาห้องไมส่งู
เหมาะสมกบัท าเล
สถานท่ีตัง้โครงการ 

0.262 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

2. ราคาห้องไมส่งู
เหมาะสมกบัขนาด
ห้อง 

0.168 0.001* ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3. ราคาห้องไมส่งู
เหมาะสมกบัวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีจดัหาให้ 

0.041 0.422 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
 

 

รวม 0.187 0.000* ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ราคา โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
ข้อ 1 ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกับท าเลสถานท่ีตัง้โครงการ มีค่า Sig.(2-tailed) 

0.000 น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.262 มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ข้อ 1 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้
เล็กน้อย 
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ข้อ2.ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกบัขนาดห้อง มีค่า Sig.(2-tailed) 0.001 น้อยกว่า 
0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.168 มี
ความสัมพันธ์ระดับต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา ข้อ 2 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย 

ข้อ 3. ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ีจดัหาให้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.422 
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลกั(H0) หมายความว่า
สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ข้อ 3 ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

สมมตฐิานท่ี 2.4 สว่นประสมทางการตลาด ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม
และรายข้อ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์
ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวเิคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้

 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่ายโดยรวมและรายข้อกับแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
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สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. สามารถหาข้อมลูได้
ง่ายจาก Internet และมี 
webpage ของโครงการ
รองรับสามารถตดิตอ่ได้
สะดวกรวดเร็ว ไมต้่อง
รอนาน 

-0.041 0.423 ไมมี่ความสมัพนัธ์  

2. ส านกังานขาย
โครงการง่ายตอ่การ
เดนิทาง มีท่ีจอดรถมาก
พอ 

0.355 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3. มีการออกบธูตาม
งานขายคอนโดมิเนียม
ตา่งๆอยูเ่ป็นประจ า 

0.321 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.253 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
ข้อ 1 สามารถหาข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับ

สามารถติดตอ่ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.423 มากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ข้อ 1 ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ2.ส านักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถมากพอ  มีค่า Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
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(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.355 มีความสัมพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ 2 ในระดบัท่ีดี
ขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 

ข้อ 3. มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็นประจ า มีค่า Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.321 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อ 3 ในระดบัท่ีดี
ขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย  

สมมติฐานท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมและ
รายข้อ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม
การตลาดโดยรวมและรายข้อ กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. มีการจงูใจมอบ
สว่นลดมลูคา่สงูในการ
จองภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

0.486 0.000* ปานกลาง  ทิศทางเดียวกนั 

2. ของแถมมีราคาสงูท า
ให้นา่สนใจ 

0.188 0.000* ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3. โครงการแนะน า
เพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลด
มลูคา่สงูมีความ
นา่สนใจ 

0.208 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

4. โปรโมชัน่ฟรี
คา่ธรรมเนียมในการ
โอนห้องมีความ
นา่สนใจ 

0.330 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.384 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

สง่เสริมการตลาด โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
ข้อ 1 มีการจงูใจมอบส่วนลดมลูคา่สงูในการจองภายในเวลาท่ีก าหนด  มีคา่ Sig.(2-

tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
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(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.486 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางทิศทางเดยีวกนั กล่าวคือเม่ือผู้บริโภค
มีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ  1 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ปานกลาง  

ข้อ2.ของแถมมีราคาสงูท าให้น่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.355 มี
ความสัมพันธ์ระดับต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 2 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้
เพียงเล็กน้อย 

ข้อ 3. โครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลดมลูคา่สงูมีความน่าสนใจ  มีคา่ Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.208 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 3 ในระดบัท่ีดีขึน้จะ
ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย  

ข้อ 4. โปรโมชัน่ฟรีคา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed) 
0.000 น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.330 มีความสัมพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
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ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 4 ในระดบัท่ีดีขึน้จะ
ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 

สมมตฐิานท่ี 2.6 สว่นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้าน มีความสมัพนัธ์
ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน 

H0 : สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวเิคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้

 
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและราย
ด้านกบัแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 
สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทางความสมัพนัธ์ 

ด้านผลติภณัฑ์ 0.486 0.000* ปานกลาง   ทิศทางเดยีวกนั 

ด้านราคา 0.282        0.000*      คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 
ด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ย 

0.326        0.000*      คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ด้านสง่เสริม
การตลาด 

0.320        0.000*      คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.525 0.000* ปานกลาง   ทิศทางเดยีวกนั 
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*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านสง่เสริมการตลาดกบัแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีคา่ Sig.(2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.525 ซึง่มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง 
กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท า
ให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้ 

2. ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig.(2-
tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.486 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) ในระดับท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้ บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
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แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.282 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้าง
ต ่า กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท า
ให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้เล็กน้อย 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีคา่ 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.326 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกบั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม
มากขึน้เล็กน้อย 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดย
ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.320 ซึ่งมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดบั
ความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า กล่าวคือเม่ือผู้ บริโภคมีความความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) ในระดบัท่ีดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากขึน้เล็กน้อย 
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สมมตฐิานท่ี 2.7 สว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมและรายข้อ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H0 : สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
ท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้

 
ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์
โดยรวมและรายข้อ กบัแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. คอนโดมิเนียม 
Low Rise พฤกษา 
ออกแบบได้สวยงาม
เหมาะกบัรูปแบบ
การใช้ชีวิต 

0.481 0.000* ปานกลาง  ทิศทางเดียวกนั 

2. มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบถ้วนและ
จ านวนมากพอ เชน่ 
ฟิตเนส , สระวา่ยน า้ 

0.320 0.000* คอ่นข้างต ่า 
 

ทิศทางเดียวกนั 
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ตาราง 51 (ตอ่)     
     

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

3. สถานท่ีตัง้
เดนิทางสะดวก
เหมาะตอ่การ
คมนาคม 

0.381 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

4. การออกแบบ
ต าแหนง่การใช้งาน
ในห้องเหมาะสมกบั
ผู้อยูอ่าศยัเป็นอยา่ง
ยิ่ง 

0.389 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

5. วสัด ุอปุกรณ์ ท่ี
ตดิตัง้ในห้อง มี
คณุภาพเหมาะสม
และได้มาตรฐาน 

0.126 0.013* 
 

ต ่า ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.486 0.000* ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ์ โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
ข้อ 1 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้

ชีวิต มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.481 มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง ทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 1 ในระดบัท่ีดี
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ขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ปานกลาง 

ข้อ2.มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนและจ านวนมากพอ เช่น ฟิตเนส , สระว่ายน า้ 
มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
ท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.320 มีความสัมพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 2 ในระดบัท่ีดี
ขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 

ข้อ 3. สถานท่ีตัง้เดินทางสะดวกเหมาะตอ่การคมนาคม มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000
น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.381 มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 3 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
เพิ่มขึน้เล็กน้อย 

ข้อ 4. การออกแบบต าแหน่งการใช้งานในห้องเหมาะสมกบัผู้อยู่อาศยัเป็นอย่างยิ่งมี
ค่า Sig.(2-tailed) 0.000น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
ท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.389 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่า ทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 4 ในระดบัท่ีดี
ขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 
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ข้อ 5. วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีติดตัง้ในห้อง มีคุณภาพเหมาะสมและได้มาตรฐานมีค่า 
Sig.(2-tailed) 0.012 น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.126 มีความสมัพันธ์ระดบัต ่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อ 5 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมี
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย  

สมมติฐานท่ี 2.8 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมและรายข้อ มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H0 : สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม
และรายข้อ กับแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. ราคาห้องไมส่งู
เหมาะสมกบัท าเล
สถานท่ีตัง้โครงการ 

0.394 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

2. ราคาห้องไมส่งู
เหมาะสมกบัขนาด
ห้อง 

0.234 0.000* คอ่นข้างต ่า 
 

ทิศทางเดียวกนั 

3. ราคาห้องไมส่งู
เหมาะสมกบัวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีจดัหาให้ 

0.082 0.108 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
 

 

รวม 0.282 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ราคา โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
ข้อ 1 ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกับท าเลสถานท่ีตัง้โครงการ มีค่า Sig.(2-tailed) 

0.000 น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.394 มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ข้อ 1 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 
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ข้อ2.ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกบัขนาดห้อง มีค่า Sig.(2-tailed) 0.000 น้อยกว่า 
0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.234 มี
ความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา ข้อ 2 ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้
เล็กน้อย 

ข้อ 3. ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ีจดัหาให้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.108 
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลกั(H0) หมายความว่า
สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ข้อ 3 ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

สมมตฐิานท่ี 2.9 สว่นประสมทางการตลาด ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม
และรายข้อ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์
ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้
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ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่ายโดยรวมและรายข้อกบัแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. สามารถหาข้อมลูได้
ง่ายจาก Internet และมี 
webpage ของโครงการ
รองรับสามารถตดิตอ่ได้
สะดวกรวดเร็ว ไมต้่อง
รอนาน 

-0.039 0.445 ไมมี่ความสมัพนัธ์  

2. ส านกังานขาย
โครงการง่ายตอ่การ
เดนิทาง มีท่ีจอดรถมาก
พอ 

0.378 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

3. มีการออกบธูตาม
งานขายคอนโดมิเนียม
ตา่งๆอยูเ่ป็นประจ า 

0.482 0.000* ปานกลาง ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.326 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
ข้อ 1 สามารถหาข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับ

สามารถติดตอ่ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.445 มากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อ 1 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อ2.ส านักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถมากพอ  มีค่า Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
ท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.378 มีความสัมพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ 2 
ในระดบัท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 

ข้อ 3. มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็นประจ า มีค่า Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
ท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.482 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ
เม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ 3 ในระดบั
ท่ีดีขึน้จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ปานกลาง  

สมมตฐิานท่ี 2.10 สว่นประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมและ
รายข้อ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั(Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
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ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จะยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05 
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงันี ้

 
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม
การตลาดโดยรวมและรายข้อกับแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นประสมทาง
การตลาด 

Pearson 
Correlation 

Sig.(2-tailed) ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง
ความสมัพนัธ์ 

1. มีการจงูใจมอบ
สว่นลดมลูคา่สงูในการ
จองภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

0.355 0.000* ปานกลาง  ทิศทางเดียวกนั 

2. ของแถมมีราคาสงู
ท าให้นา่สนใจ 

0.062 0.221 ไมมี่ความสมัพนัธ์  

3. โครงการแนะน า
เพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลด
มลูคา่สงูมีความ
นา่สนใจ 

0.309 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

4. โปรโมชัน่ฟรี
คา่ธรรมเนียมในการ
โอนห้องมีความ
นา่สนใจ 

0.269 0.000* คอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

รวม 0.320 0.000* คอ่นข้างต ่า  ทิศทางเดียวกนั 

*มีระดบันยัยะท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
สง่เสริมการตลาด โดยจ าแนกเป็นข้อตา่งๆนัน้  
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ข้อ 1 มีการจงูใจมอบส่วนลดมลูคา่สงูในการจองภายในเวลาท่ีก าหนด  มีคา่ Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.355 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ  1 ในระดบัท่ีดีขึน้จะ
ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย  

ข้อ2.ของแถมมีราคาสงูท าให้น่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.221 มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลกั(H0) หมายความว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 2 ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อ 3. โครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลดมลูคา่สงูมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-
tailed) 0.000 น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.309 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 3 ในระดบัท่ีดีขึน้จะ
ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย  

ข้อ 4. โปรโมชัน่ฟรีคา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed) 
0.000 น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.269 มีความสัมพันธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเม่ือ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 4 ในระดบัท่ีดีขึน้จะ
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ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้เล็กน้อย 
 
ตาราง 55 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

 

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

  

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ 

 
 
 
 

t-test 

 
 
 
 
เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืน
ซือ้ 

t-test ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

  

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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ตาราง 55 (ตอ่) 
 

  

สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 

  

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ t-test เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ t-test เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

  

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ t-test เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ t-test เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้ บ ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 

  

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ One-Way 
ANOVA 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 
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สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1.7 ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

  

 แนวโน้มตดัสินใจซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ Brown-
Forsythe 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิานข้อท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาด 
ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
และการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน 

  

สมมตฐิานท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม 
มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ด้านผลิตภณัฑ์ Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ด้านราคา Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ด้านสง่เสริมการตลาด Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.2 สว่นประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้
สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิต 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนและจ านวน
มากพอ เชน่ ฟิตเนส , สระวา่ยน า้ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 สถานท่ีตัง้เดนิทางสะดวกเหมาะตอ่การ
คมนาคม 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 การออกแบบต าแหนง่การใช้งานในห้อง
เหมาะสมกบัผู้อยูอ่าศยัเป็นอยา่งยิ่ง 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีตดิตัง้ในห้อง มีคณุภาพ
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.3 สว่นประสมทางการตลาด ด้านราคา มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัท าเลสถานท่ีตัง้
โครงการ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัขนาดห้อง Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ี
จดัหาให้ 

Pearson 
Correlation 

ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.4 สว่นประสมทางการตลาด ด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 สามารถหาข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี 
webpage ของโครงการรองรับสามารถติดตอ่
ได้สะดวกรวดเร็ว ไมต้่องรอนาน 

Pearson 
Correlation 

ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

 ส านกังานขายโครงการง่ายตอ่การเดนิทาง มีท่ี
จอดรถมากพอ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 มีการออกบธูตามงานขายคอนโดมิเนียมตา่งๆ
อยูเ่ป็นประจ า 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.5 สว่นประสมทางการตลาด ด้าน
สง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤตกิรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 มีการจงูใจมอบสว่นลดมลูคา่สงูในการจอง
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ของแถมมีราคาสงูท าให้นา่สนใจ Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 โครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับสว่นลดมลูคา่สงู
มีความนา่สนใจ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 โปรโมชัน่ฟรีคา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมี
ความนา่สนใจ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.6 สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม 
มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 สว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ด้านผลิตภณัฑ์ Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ด้านราคา Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ด้านสง่เสริมการตลาด Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.7 สว่นประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้
สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิต 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนและจ านวน
มากพอ เชน่ ฟิตเนส , สระวา่ยน า้ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 สถานท่ีตัง้เดนิทางสะดวกเหมาะตอ่การ
คมนาคม 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 การออกแบบต าแหนง่การใช้งานในห้อง
เหมาะสมกบัผู้อยูอ่าศยัเป็นอยา่งยิ่ง 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีตดิตัง้ในห้อง มีคณุภาพ
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 

 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.8 สว่นประสมทางการตลาด ด้านราคา มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัท าเลสถานท่ีตัง้
โครงการ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัขนาดห้อง Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ราคาห้องไมส่งูเหมาะสมกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ี
จดัหาให้ 

Pearson 
Correlation 

ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 2.9 สว่นประสมทางการตลาด ด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

  

 สามารถหาข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี 
webpage ของโครงการรองรับสามารถติดตอ่
ได้สะดวกรวดเร็ว ไมต้่องรอนาน 

Pearson 
Correlation 

ไมเ่ป็นไปตาม
สมมตฐิาน 

 ส านกังานขายโครงการง่ายตอ่การเดนิทาง มีท่ี
จอดรถมากพอ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 มีการออกบธูตามงานขายคอนโดมิเนียมตา่งๆ
อยูเ่ป็นประจ า 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 
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สมมตฐิาน สถิตท่ีิใช้ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานท่ี 2.10 สว่นประสมทางการตลาด ด้าน
สง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะ
บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) 

  

 มีการจงูใจมอบสว่นลดมลูคา่สงูในการจอง
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 ของแถมมีราคาสงูท าให้นา่สนใจ Pearson 
Correlation 

ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิาน 

 โครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับสว่นลดมลูคา่
สงูมีความนา่สนใจ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 โปรโมชัน่ฟรีคา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมี
ความนา่สนใจ 

Pearson 
Correlation 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการท าวิจัยเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม  Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน)” 
สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบง่หวัข้อในการสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.สรุปผลการวิจยั 
2.อภิปรายผลการวิจยั 
3.ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์เร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรม

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม  Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน)” 
สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายได้ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภค (ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์) 
1.1 เพศ พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.7 

1.2 อาย ุพบวา่ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 35-44 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมามีอายุ 45 ปีขึน้ไป 
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ช่วงอายุ 25-44 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 
ตามล าดบั 

1.3 ระดบัการศกึษา พบว่าผู้บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 
รองลงมาคือจบการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 185 คดิเป็นร้อยละ 47.9 
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1.4 สถานภาพ พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด จ านวน 148 คน คดิเป็นร้อยละ 38.3 

1.5 อาชีพ  พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้คอนโดมิ เนียมท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 
รองลงมาคืออาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั/พอ่บ้าน/แมบ้่าน/อ่ืนๆ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4
และอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั 

1.6 รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน  พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 47,500-64,999 
บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมามีรายได้ส่วนบคุคลเฉล่ียตอ่เดือน 30,000-
47,499 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รายได้ส่วนบคุคลเฉล่ียตอ่เดือน 82,500 บาทขึน้
ไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 65,000-82,499 บาท 
จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

1.7 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  พบว่าผู้ บริโภคท่ีมีความสนใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 
56 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 24.6 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 
คน คดิเป็นร้อยละ 19.4 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน)  

2.1 เม่ือพิจารณาภาพรวมของสว่นประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดั
จ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.76 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.96, 3.85, 3.65 และ 3.60 
ตามล าดบั 

2.2 เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าผู้ บริโภคมีความคิดเห็น ในเร่ืองการ
ออกแบบต าแหน่งการใช้งานในห้องเหมาะสมกบัผู้อยู่อาศยัเป็นอย่างยิ่ง,มีสิ่งอ านวยความสะดวก
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ครบถ้วนและจ านวนมากพอ เช่น ฟิตเนส สระว่ายน า้ ,สถานท่ีตัง้เดินทางสะดวกเหมาะต่อการ
คมนาคม,คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิตและ
วสัด ุอุปกรณ์ ท่ีติดตัง้ในห้อง มีคณุภาพเหมาะสมและได้มาตรฐานอยู่ในระดบั ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.98,3.94,3.84,3.81 และ 3.67 ตามล าดบั 

2.3 เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ด้านราคา พบวา่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
โดยมีคา่เฉล่ีย 3.65 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ผู้บริโภคมีความคดิเห็น ราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบั
ท าเลสถานท่ีตัง้โครงการ, ราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบัขนาดห้องและราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบั
วสัดอุปุกรณ์ท่ีจดัหาให้ อยูใ่นระดบั ดี โดยมีคา่เฉล่ีย 3.72, 3.72 และ 3.52 ตามล าดบั 

2.4 เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่าผู้บริโภคมีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ีย 3.60 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ผู้บริโภคมีความคิดเห็น ในเร่ือง
สามารถหาข้อมูลได้ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อได้
สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน,มีการออกบธูตามงานขายคอนโดมิเนียมตา่งๆอยู่เป็นประจ า , อยู่ใน
ระดบั ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 และ 3.45 และความคิดเห็นในเร่ือง ส านกังานขายโครงการง่ายต่อ
การเดนิทาง มีท่ีจอดรถมากพอ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 3.23 

2.5 เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ีย 3.96 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น โปรโมชัน่ฟรี
คา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมีความน่าสนใจ, มีการจงูใจมอบส่วนลดมลูคา่สงูในการจองภายใน
เวลาท่ีก าหนด, โครงการแนะน าเพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลดมลูค่าสงูมีความน่าสนใจ ,ของแถมมีราคา
สงูท าให้นา่สนใจ อยูใ่นระดบั ดี โดยมีคา่เฉล่ีย 4.16,4.11,3.87 และ 3.69 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

3.1 เม่ือพิจารณาแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภค พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งผู้บริโภคสว่นใหญ่ ไมแ่นใ่จ โดยมีคา่เฉล่ีย 3.22 
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3.2 เม่ือพิจารณาแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งผู้บริโภคสว่นใหญ่จะมีการแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ โดยมีคา่เฉล่ีย 3.45 

3.3 ระดบัราคา คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคสนใจท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise་บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) ในระดบัราคาต ่าสุด 1,000,000 บาท และสูงสุด 5,000,000 บาท 
โดยมีคา่เฉล่ีย 2,279,378.24 บาท  

3.4 ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ของกลุม่ตวัอยา่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 เดือนขึน้ไป คิดเป็นร้อย
ละ 55.18 รองลงมา ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ 1-2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 22.54 และใช้
ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ 1 สปัดาห์ - 1 เดือน และ 2-3 เดือน เทา่กนั คดิเป็นร้อยละ 11.14 

3.5 ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีต้องการ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการ คอนโดมิเนียม 
Low Rise ་บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ขนาด 1 ห้องนอน (เนือ้ท่ี 22.5-34.5 
ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 69.40 รองลงมาคือ 2 ห้องนอน (เนือ้ท่ี 33.5-52.5 ตารางเมตร) คิด
เป็นร้อยละ 28.00 และห้องสตดูโิอ (เนือ้ท่ี 20.5-24.5 ตารางเมตร) คดิเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ โดยสถิติเชิงอนุมาน 
ดงันี ้

สมมตฐิานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ี
แตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั สามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.เพศท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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2. เพศท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.ผู้ บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

แตกต่างกัน โดยท่ี  ผู้ บ ริ โภคท่ี มีอายุ 25-34 ปี  จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ35-44 ปี อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี จะ
มีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ45 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืน
ซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)แตกตา่งกนั โดยท่ี
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อายุ 45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ45 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 
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2.ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.ผู้ บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 
2.ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ

แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยท่ี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05,อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ ไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05,อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส มากกกว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2.ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืน
ซือ้แตกตา่งกนั โดยท่ี อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดับ 0.05, อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กับ
อาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั/พอ่บ้าน/แมบ้่านและอ่ืนๆ ไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัยะส าคญั
ท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ ประกอบธุรกิจสว่นตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ จะมีแนวโน้มท่ีจะ
บอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1.6 ผู้ บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 

แตกตา่งกนั โดยท่ี ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท กบัรายได้ 47,500-64,999 บาท ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 
บาทขึน้ไปอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภค
ท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาท อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2.ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้ แตกต่างกัน โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499  บาท กับรายได้ 47,500-64,999 
บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 , ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-
47,499 บาท กับผู้ บริโภคท่ีมีรายได้65,000-82,499 บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
ส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-
64,999 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
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มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
65,000-82,499 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 

สมมติฐานท่ี 1.7 ผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

ผลการวิเคราะห์ 
1.ผู้ บ ริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้ม

พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ แตกต่างกัน โดยท่ีว่า ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 
จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 , ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ,ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป ไม่พบความแตกตา่งกนัอย่างมีนยั
ยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 

2.ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอก
ตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ แตกตา่งกัน โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมี
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05,ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อ
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
มากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05,
ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป ไม่พบ
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
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ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) สามารถแยกเป็น
สมมตฐิานยอ่ย ได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ต ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์
ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์
ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียม Low Rise 

พฤกษา ออกแบบได้สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิต มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง ทิศทาง
เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบถ้วนและจ านวนมากพอ เช่น ฟิตเนส , สระว่ายน า้ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ สถานท่ีตัง้เดินทางสะดวก
เหมาะตอ่การคมนาคม มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบต าแหน่งการใช้
งานในห้องเหมาะสมกบัผู้อยูอ่าศยัเป็นอยา่งยิ่ง มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 

สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีติดตัง้ในห้อง มี
คณุภาพเหมาะสมและได้มาตรฐานมีคา่ ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ในเร่ืองราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบั

ท าเลสถานท่ีตัง้โครงการ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่า ทิศทางเดียวกนั 
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สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ในเร่ืองราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบั
ขนาดห้อง มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าทิศทางเดียวกนั 

สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา ในเร่ืองราคาห้องไม่สงูเหมาะสมกบั
วสัดุอุปกรณ์ท่ีจัดหาให้ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานท่ี 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
สว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ 1 สามารถหา

ข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดตอ่ได้สะดวกรวดเร็ว 
ไม่ต้องรอนาน ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ2.ส านกังาน
ขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถมากพอ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทาง
เดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อ 3. มีการ
ออกบธูตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็นประจ า มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทาง
เดยีวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 1 มีการจูงใจ

มอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจองภายในเวลาท่ีก าหนด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพันธ์ระดบัปานกลางทิศทาง
เดียวกนั 

สว่นประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ2.ของแถมมีราคาสงู
ท าให้นา่สนใจ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 3. โครงการแนะน า
เพ่ือนเพ่ือได้รับสว่นลดมลูคา่สงูมีความนา่สนใจ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่าทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 4. โปรโมชั่นฟรี
คา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมีความน่าสนใจ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่าทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะ

บอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
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(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง 

สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์
ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 

สมมติฐานท่ี 2.7 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพันธ์
ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 1 คอนโดมิเนียม Low Rise 

พฤกษา ออกแบบได้สวยงามเหมาะกบัรูปแบบการใช้ชีวิต มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง
ทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ข้อ2.มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบถ้วนและจ านวนมากพอ เชน่ ฟิตเนส , สระวา่ยน า้ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า
ทิศทางเดียวกนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ข้อ 3. สถานท่ีตัง้เดินทาง
สะดวกเหมาะต่อการคมนาคม มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่าทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 4. การออกแบบต าแหน่ง
การใช้งานในห้องเหมาะสมกบัผู้อยูอ่าศยัเป็นอย่างยิ่ง มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า
ทิศทางเดียวกนั 

สว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ข้อ 5. วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีติดตัง้ใน
ห้อง มีคณุภาพเหมาะสมและได้มาตรฐาน มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.126 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่าทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.8 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ข้อ 1 ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกับ

ท าเลสถานท่ีตัง้โครงการ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่าทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ข้อ2.ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกับ
ขนาดห้อง มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัคอ่นข้างต ่าทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ข้อ 3 ราคาห้องไม่สูงเหมาะสมกับ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดหาให้ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
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สมมติฐานท่ี 2.9 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
สว่นประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ 1 สามารถหา

ข้อมลูได้ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดตอ่ได้สะดวกรวดเร็ว 
ไมต้่องรอนานไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ข้อ 2 ส านกังาน
ขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีท่ีจอดรถมากพอ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า
ทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อ 3. มีการ
ออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็นประจ า มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อ
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสัมพันธ์ระดบัปานกลาง
ทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานท่ี 2.10 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 1 มีการจูงใจมอบ

ส่วนลดมูลค่าสูงในการจองภายในเวลาท่ีก าหนด มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า
ทิศทางเดียวกนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 2 .ของแถมมีราคา
สงูท าให้น่าสนใจ ไม่มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 3. โครงการแนะน า
เพ่ือนเพ่ือได้รับส่วนลดมูลค่าสูงมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่า
ทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ข้อ 4. โปรโมชั่นฟรี
คา่ธรรมเนียมในการโอนห้องมีความน่าสนใจ มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ มีความสมัพนัธ์ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทาง
เดียวกนั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

1.ผลการวิจยัเร่ือง”สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)” มีประเด็น
ท่ีส าคญัสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

1.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภค (ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับ จินตนา ศรีไชยา(2549) ได้
ท าการศกึษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
คอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั(มหาชน) (จินตนา ศรีไชยา, 2549)และ
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 35-44 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือน 47,500-64,999 บาท มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน ซึ่งสอดคล้องกับ ธรรศ สอนเสนา(2559) ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้บ้านเด่ียวโครงการภัสสร ของบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
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คิดเห็นในเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากัด(มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาแยกแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางจดัจ าหนา่ย ด้านสง่เสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบั ดี ทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิมลพรรณ อิสรภัคดี(2559) ทศันคติ
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ ซือ้คอนโดมิเนียมตาก
อากาศเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ ของผู้บริโภคชาวไทย ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคมีทศันคติตอ่ส่วน
ประสมการตลาดบริการทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหนา่ย ด้านสง่เสริมการตลาด อยูใ่นระดบัดีมาก(วิมลพรรณ อิสรภคัดี, 2559) 

1 3 การวิเคราะห์ข้อมลูแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) พบว่าเม่ือพิจารณาแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ไมแ่นใ่จ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  กญัญณทั วฒันาธร
(2549) ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิทของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (กญัญณทั  วฒันาธร, 2549)และเม่ือพิจารณาแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด
(มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคพบว่ากลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีการแนะน าให้ผู้ อ่ืน
ซือ้ สอดคล้องกับงานวิจยัของ อาทิตยา อยัยะวรากูล ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาด 
คา่นิยม แรงจูงใจ และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอส
เสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) 

กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสนใจท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ་
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ในระดบัราคาต ่าสุด 1,000,000 บาท และสูงสุด 
5,000,000 บาท โดยมีค่าเฉล่ีย 2,279,378.24 บาท ซึ่งสอดคล้องกับราคาคอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ท่ีตัง้ราคาขายอยู่ท่ีประมาณ 2,000,000 – 
2,500,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภค
สว่นใหญ่ใช้เวลา 3 เดือนขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 55.18 รองลงมา ใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้ 1-
2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 22.54 และใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจซือ้1 สัปดาห์ - 1 เดือน และ 2-3 
เดือน เทา่กนั คดิเป็นร้อยละ 11.1  
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กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามสนใจท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ་
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ขนาด 1 ห้องนอน (เนือ้ท่ี 22.5-34.5 ตารางเมตร) คิด
เป็นร้อยละ 69.40 รองลงมาคือ 2 ห้องนอน (เนือ้ท่ี 33.5-52.5 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 28.00 
และห้องสตดูิโอ (เนือ้ท่ี 20.5-24.5 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับ
การออกแบบของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ซึ่งได้มีการออกแบบห้องชดุขนาด 1 
ห้องนอน เนือ้ท่ีประมาณ 30 ตารางเมตร ในสดัสว่นท่ีมากกวา่ห้องชดุขนาดอ่ืน 

2. ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั จากการวิจยัพบวา่ 

2.1 เพศ  
2.1.1 เพศท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีเพศชายมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) น้อยกว่าเพศหญิง ซึ่ง
อาจจะมีสาเหตุมาจากเพศชายมีความคิดว่าในอนาคตเม่ือมีครอบครัว มีบุตร มีสมาชิกใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึน้ การอยู่อาศยัในคอนโดมิเนียมอาจจะคบัแคบเกินไป ท าให้อาจจะต้องหาท่ี
อยูอ่าศยัใหมอี่กครัง้ หรืออาจจะมีความคดิท่ีไมช่อบท่ีอยูอ่าศยัแบบคอนโดมิเนียมเพราะรู้สึกอึดอดั 
ไม่มีท่ีว่างรอบบ้าน ไม่ชอบสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีเพ่ือนบ้าน ส่วนเพศหญิงมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะในปัจจบุนั เพศหญิง ต้องท างานนอกบ้านมากขึน้ เป็น
โสดมากขึน้และต้องท างานหาเลีย้งตนเอง การเลือกซือ้คอนโดมิเนียมเป็นท่ีพกัอาศยัท าให้มีความ
สะดวกสบายในเร่ืองการเดินทาง ส่งผลให้มีเวลาพักผ่อนให้ตนเองมากขึน้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ดวงใจ ดา่นสกุลเจริญกิจ.(2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คณุค่าตราสินค้าและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บมจ.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า เพศท่ี
แตกต่างกันไม่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ อาจจะเป็นเพราะว่าเม่ือเวลาเปล่ียนไป 
เพสหญิง ต้องท างานนอกบ้านมากขึน้กวา่สมยัก่อน เป็นโสดมากขึน้และต้องท างานหาเลีย้งตนเอง 
จงึมีผลการวิจยัท่ีแตกตา่งกนั(ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ, 2552) 
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2.1.2 เพศท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมในการรับรู้
ข่าวสารของเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ท่ีเหมือนกัน ส่งผลให้แนวโน้มในการบอกต่อไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ อาทิตยา อยัยะวรากูล.(2552) ปัจจัยทางการตลาด 
คา่นิยม แรงจงูใจและแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซีแอสเสธ 
ของผู้บริโภค(อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) 

2.2 อาย ุ
2.2.1 อาย ุท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 

rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

โดยท่ีผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อายุ 35-44 ปีและผู้บริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป เน่ืองจากช่วงอายุ 25-34 ปีเป็นช่วงวัยท่ีเร่ิมต้น
ท างาน ความต้องการท่ีอยู่อาศัยจึงมีมากกว่าช่วงวัยอ่ืนๆ ส่วนผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี จะมี
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป เน่ืองจากช่วงอายุดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ี
ท างานมาได้ระยะเวลาพอสมควรอาจจะต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัให้เหมาะสมกบัสถานะ
มากขึน้ เช่น อาจจะซือ้เพราะแตง่งานต้องการห้องท่ีมีพืน้ท่ีมากกว่าเดิม ส่วนผู้ ท่ีมีอาย ุ45 ปีขึน้ไป
อาจจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองแล้วจึงมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมน้อย
กว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตยา อัยยะวรากูล.(2552) ปัจจัยทาง
การตลาด คา่นิยม แรงจงูใจและแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอส
ซีแอสเสธ ของผู้บริโภค (อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) 

2.2.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกัน โดยท่ี
ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี และผู้บริโภค
ท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ25-34 
ปี เป็นช่วงวัยเร่ิมท างานมีความต้องการซือ้ท่ีพักอาศัยมากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี และ
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ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ45 ปีขึน้ไป ซึง่ท างานมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว หวัข้อในการสนทนาของผู้บริโภคท่ี
มีอาย ุ25-34 ปี อาจจะมีเร่ืองการเลือกหาท่ีพกัอาศยัเป็นหวัข้อในการสนทนาเป็นหลกั จึงส่งผลให้
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มีมากกว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี และผู้บริโภคท่ีมี
อายุ 45 ปีขึน้ไป ซึ่งอาจจะเป็นวัยท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเหมาะสมกับครอบครัวแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ รัตนา กาญจนพนูผล(2549) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือ
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(รัตนา กาญจนพนูผล, 2549) 

ผู้ บริโภคท่ีมีอายุ 35-44 ปี จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
อาย ุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ35-44 ปี 
เป็นผู้ ท่ีท างานมาได้ระยะเวลาหนึ่ง มีก าลังซือ้ท่ีมากขึน้ ต้องการขยายครอบครัว หรืออาจจะ
วางแผนแตง่งานท าให้เร่ิมท่ีจะมองหาท่ีอยู่อาศยัใหม่เพ่ือรองรับครอบครัวของตนเอง จึงท าให้การ
พูดคยุสนทนาเร่ืองการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยัเป็นหวัข้อหลกัและส่งผลให้แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มีมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป ซึ่งอาจจะเป็นวยัท่ีมีท่ีอยู่อาศยัเหมาะสม
กบัครอบครัวแล้ว ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนา กาญจนพนูผล(2549) ได้ท าการศกึษาเร่ือง 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากดั ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(รัตนา กาญจนพนูผล, 2549) 

2.3 สถานภาพ  
2.3.1 สถานภาพ ท่ีแตกต่างกัน มีแนวโ น้มพฤติกรรมการตัดสิน ใจ ซื อ้

คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

โดยท่ีผู้ บ ริ โภคท่ีมีสถานภาพโสดมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
สถานภาพสมรส/อยูด้่วยกนั อาจจะเป็นเพราะสงัคมไทยในปัจจบุนั ทัง้เพศหญิงและเพศชายตา่งก็
ต้องท างานเพ่ือมีรายได้เลีย้งตนเอง จึงอาจจะมีเวลาให้ความส าคญักับเร่ืองการแต่งงานน้อยลง 
ตา่งฝ่ายตา่งต้องการมีฐานะท่ีมัน่คง มีความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานใน
ระดับหนึ่งก่อนจึงจะวางแผนแต่งงาน หรืออาจจะให้ความส าคัญกับการแต่งงานน้อยลงเป็น
ประเภทอยู่ก่อนแต่ง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของดษุฎี ไวจงเจริญ.(2558) องค์ประกอบของ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคบริเวณเส้นรถไฟฟ้า BTS สาย
สขุมุวิท (ดษุฎี ไวจงเจริญ, 2558) 

2.3.2 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน อาจจะเป็นเพราะผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีเวลาให้กับเพ่ือน
ร่วมงานมากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จึงใช้เวลาในการสนทนาพูดคุย
แลกเปล่ียนข้อมลูกนัมากกวา่ ซึง่ไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ.(2552) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ, 2552) 

2.4 ระดบัการศกึษา 
2.4.1 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาจจะเป็นเพราะผู้ ท่ีจบการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มี
ความคิดวิเคราะห์แยกแยะท่ีมากกว่าและเป็นผู้ ท่ีท างานมาได้สักระยะหนึ่ง มี เงินเก็บสะสม
มากกว่าผู้ ท่ีจบปริญญาตรีท่ีอาจจะเพิ่งเร่ิมท างาน ยังไม่มีเงินเก็บเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจยัของ ดษุฎี ไวจงเจริญ.(2558) องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคบริเวณเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวิท (ดษุฎี ไวจงเจริญ, 2558) 

2.4.2 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
มากกวา่ผู้บริโภคท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา
สูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
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พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
หัวข้อในการสนทนามีเร่ืองการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศัยเป็นหัวข้อหลักในการสนทนา จึงส่งผลให้มี
แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงใจ ด่าน
สกุลเจริญกิจ.(2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คณุค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์กร มีผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ, 2552) 

 2.5 อาชีพ 
 2.5.1 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 

Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ จะมีแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส มากกกว่าอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง ในการประชุมพบปะลูกค้า เพราะ
อาชีพธุรกิจส่วนตวัจะต้องสามารถท างานได้อย่างคล่องตวั การแข่งขันเร่ืองเวลา การบริการท่ี
รวดเร็วมีความส าคญัอย่างมาก ส่วนพ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ อาจจะมีความจ าเป็นในการรับส่ง
บุตรหลานไปโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องหาท่ีพักอาศยัท่ีใกล้เดินทางสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจยัของ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ท าการศกึษาเร่ือง สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวโครงการภัสสร ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน)
(ธรรศ สอนเสนา, 2559)  

2.5.2 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าใ ห้ผู้ อ่ืนซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผลการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและ
อ่ืนๆ จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะวา่ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ 
มีเวลาและโอกาสในการสนทนามากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน เน่ืองจากไม่ได้
ท างานประจ า เวลาในการท างานไม่ได้จ ากัด ไม่ต้องท าตามข้อก าหนดและกฎระเบียบของบริษัท
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จึงท าให้มีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ ดวงใจ 
ดา่นสกลุเจริญกิจ.(2552) ได้ท าการศกึษาเร่ือง คณุคา่ตราสินค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์กร มีผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ, 2552) 

2.6 รายได้ตอ่เดือน 
 2.6.1 รายได้ท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 

Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 อาจจะเป็นเพราะผู้ ท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท เป็นกลุ่มท่ีเร่ิมท างานหรืออาจจะท างาน
มาได้ระยะหนึ่งแล้ว มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีท่ีอยู่อาศยัและเร่ิมมีเงินเก็บพอสมควรจึงคิดท่ีจะมีท่ี
พกัอาศยัเป็นของตนเอง ส่วนกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
82,500 บาทขึน้ไป อาจจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองแล้วหรือก าลงัผ่อนท่ีพกัอาศยัอยู่แล้วจึงมี
แนวโน้มซือ้น้อยกว่าซึ่งสอดคล้องกับ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวโครงการภัสสร ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) (ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 อาจจะเป็นเพราะผู้ ท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท เป็นกลุ่มท่ีท างานมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
และต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยัให้เหมาะกับสถานะหรืออาจจะมีโครงการท่ีจะแต่งงาน 
ส่วนกลุ่มผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้ บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป 
อาจจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองแล้วหรือก าลงัผอ่นท่ีพกัอาศยัอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มซือ้น้อยกว่าซึ่ง
สอดคล้องกับ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้บ้านเด่ียวโครงการภัสสร ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559) 
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ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
82,500 บาทขึน้ไป เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซือ้มีรายได้ค่อนข้างมาก อาจจะต้องการซือ้ไว้เป็นทรัพย์สิน
หรือต้องการซือ้เพ่ือให้บุตรหลานอยู่เพ่ือการศึกษาหรืออาจจะต้องการซือ้เพ่ือเป็นการลงทุนเก็ง
ก าไรในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวโครงการภสัสร ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

2.6.2 รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผลการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็น
เพราะว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,000-47,499 บาท เป็นช่วงวยัเร่ิมท างาน ระดบัของการท างานอยู่
ในขัน้ปฏิบตัิการจึงมีโอกาสท่ีจะได้เจอเพ่ือนพนกังานด้วยกนัมากกว่าส่งผลให้มีโอกาสได้สนทนา
มากกว่าจึงมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและการ
เปิดรับส่ือท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(รัตนา กาญจนพนูผล, 2549) 

ผลการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริโภคท่ีมีรายได้รายได้ 82,500 
บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 47,500-64,999 
บาท เป็นช่วงวยัท างานอยู่ในขัน้หวัหน้างานจึงมีโอกาสท่ีจะได้พบพนักงานด้วยกันและหัวข้อใน
เร่ืองท่ีสนทนายังเป็นเร่ืองส่วนตัว จึงมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกว่า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิ เนียม บริษัท 
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พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(รัตนา กาญจนพูนผล, 
2549) 

ผลการทดสอบ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาท จะมีแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 82,500 บาทขึน้ไป อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะ
เป็นเพราะว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 65,000-82,499 บาท เร่ิมท่ีจะหาท่ีพักอาศยัส ารอง หรือเผ่ือไว้
ส าหรับอนาคต จึงท าให้มีการพูดคยุสอบถาม หาข้อมูลจากผู้ ร่วมงานด้วยกันหรือจากส่ืออ่ืนๆ ท า
ให้มีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนา กาญจนพนูผล
(2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากดั ของผู้ บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร (รัตนา กาญจนพนูผล, 2549) 

2.7 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
2.7 1 จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตา่งกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

โดยท่ีผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
มากกว่าผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนและผู้ บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5 คนขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน เป็นผู้ ท่ีเร่ิมต้นท างานในช่วงแรกอาจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กบัสามี/ภรรยา ยงั
ไม่มีบตุร การเลือกท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมจึงเป็นทางเลือกท่ีอาจจะเหมาะสมทัง้ในเร่ือง
ของก าลงัซือ้ท่ีราคาไม่สูงมากนกัหากเทียบกับท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืนและเดินทางได้สะดวกท าให้
ประหยดัเวลาในการเดินทางและสามารถใช้บริการรถสาธารณะ ไม่จ าเป็นต้องมีรถยนต์เป็นภาระ
ในการผ่อนช าระ และการอยู่อาศยั 1-2 คน ก็ไม่รู้สึกอึดอดัจนเกินไปซึ่งสอดคล้องกับ ธรรศ สอน
เสนา (2559) ได้ท าการศกึษาเร่ือง สว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้บ้าน
เดี่ยวโครงการภสัสร ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 
คนขึน้ไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมากตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปอาจจะไม่เหมาะกบัการอยู่อาศยัในคอนโดมิเนียมเพราะอาจจะ



  141 

รู้สึกอึดอัดเกินไป อาจจะต้องเลือกคอนโดมิเนียมท่ีมีขนาดใหญ่  หลายห้องนอน ท าให้ราคา
ค่อนข้างสูงมาก การเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศัยประเภทอ่ืน เช่น ทาวเฮาส์ บ้านเด่ียว อาจจะมีความ
เหมาะสมกว่าซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวโครงการภสัสร ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559) 

2.7.2 จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ผลการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้มท่ีจะ
บอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนและจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
5  คนขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน มีมากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนและจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึน้ไป เพราะเป็นช่วงเร่ิมต้นท างานในช่วงแรกอาจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่
กบัสามี/ภรรยา ยงัไม่มีบุตร การเลือกท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมจึงเป็นทางเลือกท่ีอาจจะ
เหมาะสม ส่งผลให้การสนทนาเร่ืองการเลือกท่ีอยู่อาศยัมีโอกาสได้พูดคยุมากกว่าจึงมีแนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากกว่า 

ผลการทดสอบผู้บริโภคท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกบัจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 5 คนขึน้ไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 อาจจะเป็น
เพราะจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมากตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยใน
คอนโดมิเนียมเพราะอาจจะรู้สึกอึดอดัเกินไป อาจจะต้องเลือกคอนโดมิเนียมท่ีมีขนาดใหญ่ หลาย
ห้องนอน ท าให้ราคาคอ่นข้างสงูมาก การเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยัประเภทอ่ืน เช่น ทาวเฮาส์ บ้านเด่ียว 
อาจจะมีความเหมาะสมกว่า แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้จึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ.(2552) ได้ท าการศกึษาเร่ือง คณุคา่ตราสินค้า
และความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร มีผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ดา่นสกลุเจริญกิจ, 
2552) 
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3.สว่นประสมทางการตลาด ประกอบด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low 
Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จากการวิจยัพบวา่ 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง หมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กมลวรรณ พยุงแก้ว (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (กมลวรรณ พยงุแก้ว, 2560) 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า หมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ กมลวรรณ พยุงแก้ว(2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของพนกังานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (กมลวรรณ พยงุแก้ว, 2560) 

3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยั
ยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ระดบัความสมัพนัธ์ต ่า หมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้ในระดับต ่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กมลวรรณ พยุงแก้ว(2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(กมลวรรณ พยงุแก้ว, 2560) 

3.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส 
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่ าหมายความว่าเ ม่ือ
ผู้ ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายดีขึน้ จะท าให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า สอดคล้องกบังานวิจยัของ กมลวรรณ พยุง
แก้ว(2560) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธ์กบัการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร(กมลวรรณ พยงุแก้ว, 2560) 

3.5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่าหมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดดีขึน้ จะท าให้ผู้ บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ใน
ระดับค่อนข้างต ่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ พยุงแก้ว(2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของ
พนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร(กมลวรรณ พยงุแก้ว, 2560) 

3.6 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอกต่อ
หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดบัความสัมพันธ์ปานกลาง หมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืน
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยัของ อาทิตยา อยัยะวรากูล(2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัย
ทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ 
บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) 
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3.7 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มท่ีจะบอก
ต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกนัระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง หมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้
ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี ้พาร์ทเนอร์ จ ากดั ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(รัตนา กาญจนพนูผล, 2549)  

3.8 สว่นประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดบัความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า หมายความว่าเ ม่ือผู้ประกอบการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้ในระดบั
คอ่นข้างต ่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ อาทิตยา อยัยะวรากลู(2552) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยั
ทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้มการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ 
บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) 

3.9 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่ าหมายความว่าเ ม่ือ
ผู้ ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายดีขึน้ จะท าให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตยา 
อยัยะวรากลู(2552) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาด คา่นิยม แรงจงูใจ และแนวโน้มการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา  อยัยวรา
กลู, 2552)  
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3.10 ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ี
จะบอกตอ่หรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดบัความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า หมายความว่าเม่ือผู้ประกอบการปรับปรุง
สว่นประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดดีขึน้ จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือ
แนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
เพิ่มขึน้ในระดับค่อนข้างต ่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตยา อัยยะวรากูล (2552) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้มการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา  อยัยวรากลู, 2552) 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

การท าวิจยัเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม  Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั(มหาชน)” ผู้วิจยัมี
ข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มผู้บริโภค เพศหญิง 
ชว่งอาย ุ25-34 ปี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจสว่นตวั/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ ระดบัการศกึษาสงู
กว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 47,500-64,999 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน 
เ น่ืองจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ บ ริโภคดังกล่าว มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) มากกว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้รับทราบ รับรู้ข้อมูล และมีการ
ตดัสินใจซือ้มากขึน้ สง่ผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการมากขึน้ 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีช่วง
อาย ุ25-34 ปี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจสว่นตวั/พอ่บ้าน/แม่บ้านและอ่ืนๆ ระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 47,500-64,999 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน เน่ืองจาก
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ บ ริโภคดังกล่าว  มีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ื นซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) มากกว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าวมีการแนะน าหรือบอกต่อให้ผู้บริโภค
กลุม่อ่ืนรับทราบและอาจจะมีการตดัสินใจซือ้มากขึน้ ท าให้ยอดขายมากขึน้ 
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3.ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ผู้ประกอบการควร
ให้ความสนใจท่ีจะพฒันา ปรับปรุง ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน โดยมุ่งเน้นส่วนประสม
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดเน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าด้านส่งเสริมการตลาดมีค่า 
สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สงู
ท่ีสดุ การมุง่เน้นด้านดงักลา่วให้มีมากขึน้จะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนัสินใจซือ้มากขึน้ ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการมียอดขายเหนือผู้ประกอบการรายอ่ืน 

4.ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ด้านสง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ตอ่แนวโน้มท่ีจะบอกตอ่หรือแนะน า
ให้ผู้ อ่ืนซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจท่ีจะพฒันา ปรับปรุง ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน โดย
มุ่งเน้นส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีค่า 
สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สงู
ท่ีสุด การมุ่งเน้นด้านดงักล่าวให้มีมากขึน้จะมีแนวโน้มท่ีจะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้มากขึน้ 
สง่ผลท าให้ยอดขายของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 

ส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาเพิ่มเตมิดงันี ้
1.ควรศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
2.ควรศกึษาเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรมีผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
3. ควรศึกษาเร่ืองการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
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บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 99/66 ม.8 หมูบ้่านดีฮาบแิทต ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบรีุ  
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