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การวิจัยในครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ต่อ
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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
บทนา
ภูมิหลัง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิจที่มีสดั ส่วนและผลประกอบการที่มีกาไรเป็ นอันดับต้ นๆ
ของตลาดรวม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ พบว่าบริ ษัท
พฤกษา เรี ย ลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริ ษัท อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายใหญ่ ข องประเทศมี
ยอดขายในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์สงู สุดในปี 2560 เท่ากับ 47,536 ล้ านบาท สาหรับแผนการลงทุน
ในปี 2561บริษัทพฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ประกาศเปิ ดตัวโครงการสูงสุดในตลาด 75
โครงการ มูลค่ากว่า 66,700 ล้ านบาท โดยตังเป้
้ ายอดขายในปี 2561 ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สูงที่สุดใน
ตลาดอสังหาริ มทรัพย์มลู ค่า 53,742 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นเป้าหมายยอดขายของคอนโดมิเนียม 9,557
ล้ านบาท คิดเป็ น 17.78%(ข่าวพฤกษา, 2561)
ที่อยู่อาศัยเป็ นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงต้ องใช้ ระยะเวลาในการออมเงิน และผู้บริ โภคต้ อง
สามารถคาดการณ์ในอนาคตถึงความมั่นคงทางการเงินของตนเองเนื่องจากมีระยะเวลาในการ
ผ่อนชาระยาวนาน อีกทังที
้ ่อยู่อาศัยเป็ นความจาเป็ นพื ้นฐานต่อการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ทงผู
ั ้ ้ ที่
เริ่ มต้ นทางานใหม่ สร้ างครอบครัวใหม่ ซึ่งคอนโดมิเนียมเป็ นทางเลือกที่นิยมในปั จจุบนั เพราะเอื ้อ
ประโยชน์ในการเดินทางซึ่งถ้ าผู้บริ โภคสามารถเลือกตาแหน่งที่ตงของคอนโดมิ
ั้
เนียมได้ เหมาะสม
กับสถานที่ทางานและโรงเรี ยนของบุตรหลานแล้ ว ผู้บริ โภคจะสามารถลดเวลาและค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางลงไปได้ อย่างมาก คอนโดมิเนียมมีหลายระดับราคาและหลายขนาดให้ เลือกซื ้อ และ
ยังมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทางเช่น สื่อโฆษณาโทรทัศน์ , สื่อออนไลน์ต่างๆ ,ป้าย
โฆษณาตามริ มถนน รวมไปถึงการส่งเสริ มทางการตลาด เช่น การจองใน 5 ยูนิตแรก จะได้ รับ
ส่วนลดพิเศษ เมื่อพิจารณาคอนโดมิเนียม จะพบว่าคอนโดมิเนียม Low rise เป็ นอีกหนึ่งทางเลือก
ที่น่าสนใจ ประกอบกับคอนโดมิเนียม Low rise เป็ นการขยายตลาดของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ซึ่งยัง ไม่มี การทาวิจัยเกี่ ยวกับคอนโดมิ เนียม Low rise มาก่อน
(โฮมซูมเมอร์ , 2561)
พิจารณาข้ อดีของคอนโดมิเนียมแบบ Low rise จะพบว่ามีระยะเวลาในการก่อสร้ าง
คอนโดมิเนียม Low rise มีระยะเวลาการก่อสร้ างที่สนกว่
ั ้ าทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถย้ ายเข้ าอยู่อาศัย
ได้ เร็วกว่าคอนโดมิเนียม High rise, คอนโดมิเนียม Low rise อาจจะไม่ใช่คอนโดมิเนียมที่ติดถนน
ใหญ่หรื ออยู่ในแนวรถไฟฟ้า อาจจะต้ องมีการเดินเข้ าซอยหรื อใช้ บริ การรถรับจ้ างอื่นอีกบ้ าง ทาให้
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ราคาของคอนโดมิเนียม Low rise ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรจะไม่สงู เหมือนคอนโดมิเนียม High
rise ทาให้ ลกู ค้ าที่สนใจจะหาซื ้อคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยและอยู่ในเมืองเพื่อความสะดวก
ในการเดินทางไปทางาน, คอนโดมิเนียม Low rise จะมีจดุ เด่นในเรื่ องของความน่าอยู่ไม่อึดอัด
เหมือน คอนโดมิเนียม High rise เพราะจานวนยูนิตมีน้อยกว่ามาก สิ่งอานวยความสะดวก
ส่วนกลาง เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า ก็มีผ้ มู าใช้ บริ การไม่มากเท่ากับคอนโดมิเนียม High rise, การ
ลงทุนซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise มีความเสี่ยงต่ากว่าคอนโดมิเนียม High rise เนื่องจาก
ระยะเวลาการก่อสร้ างของคอนโดมิเนียม High rise ใช้ เวลา 2-3 ปี ในขณะที่คอนโดมิเนียม Low
rise มีระยะเวลาก่อสร้ างเพียง 10-12 เดือน(อนันดา, 2561)
ส่วนข้ อเสียของคอนโดมิเนียม Low rise เช่น ตาแหน่งที่ตงไม่
ั ้ อยู่ติดถนนใหญ่ ทาให้ ผ้ อู ยู่
อาศัยต้ องเดินหรื อใช้ บริ การรถบริ การสาธารณะอีกทอดหนึ่งเพื่อเข้ าหรื อออกจากคอนโดมิเนียม
อาจจะมีปัญหาต่อคิวรอรถบริ การสาธารณะนานในช่วงเวลาเร่ งด่วน,การซื ้อเพื่อลงทุนขายต่อใน
อนาคตอาจจะไม่ได้ ราคาดีเหมือนคอนโดมิเนียมแบบ High rise เนื่องจากทาเลที่ตงไม่
ั ้ ได้ อยู่ติด
ถนนใหญ่หรื อใจกลางเมือง, จานวนที่จอดรถน้ อยกว่าคอนโดมิเนียมแบบ High rise เพราะจะ
สามารถจอดได้ ที่ชนั ้ 1 รอบอาคารเท่านัน้ ไม่ได้ มีการสร้ างอาคารจอดรถเหมือนคอนโดมิเนียม
High rise,ไม่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้ เหมือนคอนโดมิเนียมแบบ High rise ทาให้ ผ้ บู ริ โภคยังไม่
นิยมเท่าที่ควร(อนันดา, 2561)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) มีความสาคัญและเกี่ยวข้ องกับคอนโดมิเนียม
Low Rise ด้ านผลิตภัณฑ์ คือการออกแบบคอนโดมิเนียม Low Rise ให้ สวยงาม มีสิ่งอานวยความ
สะดวกเช่น สระว่ า ยน า้ ,การเดิน ทางที่ ส ะดวก เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะดึง ดูด ลูก ค้ า ให้ มี ค วามสนใจและ
เปรี ยบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น ด้ านราคา จะต้ องมีราคาที่เหมาะสมกับทาเล ขนาดห้ องและ
คุณภาพของวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง การตังราคามี
้
ความสาคัญเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นสินค้ าที่มี
ราคาสูงและต้ องใช้ เวลาผ่อนชาระที่ยาวนาน ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย จะต้ องสามารถหาข้ อมูลได้
ง่ายจาก Internet สามารถติดต่อได้ อย่างรวดเร็ ว สานักงานขายต้ องมีที่จอดรถและเดินทางสะดวก
จะทาให้ ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว ด้ านส่งเสริ มการตลาด มีการจูงใจเช่น
ส่วนลด โปรโมชันฟรี
้ คา่ ธรรมเนียม จะเป็ นสิ่งที่ดงึ ดูดให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อ
จากที่กล่าวมาทาให้ เ ห็นความส าคัญและความน่าสนใจที่จ ะทาการศึกษา เรื่ องส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ว่าเป็ นเพราะเหตุใดหรื อตัวแปรใดๆที่มี
ความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
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เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ซึ่งผลของการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการนาไป
พัฒนาและปรับปรุ ง ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า สร้ าง
ความประทับใจและความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า ซึ่งจะก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขันทาง
ธุรกิจ
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพื่อนาไปวางแผน
การตลาดเพื่อเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่มีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา
2. สามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ประกอบการวางแผน ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด
ได้ อย่างเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า เพื่อการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ ทั ง้ ใน
การรักษาส่วนครองตลาดเดิมและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มากยิ่งขึ ้น
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร (Population) คือ ผู้บริ โภคที่มีความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ ผู้บริ โภคที่มีความสนใจคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัทพฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่เข้ ามาติดต่อ สอบถามหรื อขอชมห้ อง
ตัวอย่างของโครงการเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ขนาดตัว อย่างจึงได้ จากการ
คานวณโดยใช้ สูตรที่ไม่ทราบค่าสัดส่วนประชากร(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) ที่ระดับความ
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เชื่อมัน่ ประมาณ 95% จะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรื อน้ อยกว่า 5% มีจานวน 400 คน โดยจะ
ทาการเก็บแบบสอบถามที่สานักงานขายของโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัทพฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยทาการจับสลากเลือกเพียงโครงการคอนมิเนียม Low rise ของบริ ษัทพฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) เนื่องจากการเก็บตัวอย่างจะแจกแบบสอบถามให้ กับผู้ที่เข้ าเยี่ยมชมโครงการ
ผู้วิจยั ได้ ทาการโทรศัพท์ไปที่ Call center ของบริ ษัทพฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2562 ได้ ทราบข้ อมูลว่าปั จจุบนั โครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่อยูใ่ นระหว่างก่อสร้ างและเปิ ดให้ ผ้ บู ริ โภคที่สนใจเข้ าเยี่ยม
ชมโครงการมีทงสิ
ั ้ ้น 8 โครงการดังนี ้ Plum condo แจ้ งวัฒนะ,The tree ลาดพร้ าว 16,Plum
condo พหลโยธิน 89,Plum condo โชคชัย 4,Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราช
ปรารภ, Plum condo สะพานใหม่ สเตชัน่ , Plum condo ราม 60 อินเตอร์ เชนจ์ จึงทาการจับ
สลากเพื่อเลือก 4 โครงการ ได้ แก่ Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราชปรารภ, Plum
condo สะพานใหม่ สเตชัน่ , Plum condo ราม 60 อินเตอร์ เชนจ์
ขันตอนที
้
่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ม้ ี จานวน 400 ตัวอย่าง โดยกาหนดโควตาให้ โครงการละ 100
ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 3 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าติดต่อ สอบถามหรื อขอชมห้ องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่กาหนดไว้ ในขันตอนที
้
่ 1และ 2 ที่เต็มใจ
และยินดีให้ ข้อมูลจนครบ 400 ชุด
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
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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 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 สถานภาพสมรส
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.1.3.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.4 พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ………..
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
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 บาทขึ ้นไป
1.1.7 จานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวผู้ตอบแบบสอบถาม)
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 คนขึ ้นไป
1.2 ส่วนประสมการตลาด
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1.2.1 ด้ านผลิตภัณฑ์
1.2.2 ด้ านราคา
1.2.3 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
1.2.4 ด้ านการส่งเสริมการตลาด
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
คอนโดมิเนียม Low rise หมายถึง ห้ องชุดที่มีความสูงของอาคารจากพื ้นดินไม่เกิน 23
เมตร (กรุงเทพมหานคร, 2522) ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่มีการซื ้อขาย
กันแบบเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด ผู้ซือ้ สามารถครอบครองเป็ นกรรมสิทธ์ ห้องชุดนันได้
้ อย่างถูกต้ องตาม
กฎหมาย
ผู้บริ โภค หมายถึง ผู้บริ โภคทั่วไปที่ความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) โดยเข้ าเยี่ยมชมโครงการ สอบถาม ติดต่อ ซึ่งผู้บริ โภคกลุ่มนี ้
อยูใ่ นระหว่างการหาข้ อมูลเพื่อตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือนและจ านวนสมาชิ กใน
ครอบครัว
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดของคอนโดมิเนียม Low rise
ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริ โภค ซึ่งประกอบด้ วยปั จจัย
ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของคอนโดมิเนี ยม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เช่น การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอย คุณภาพของการก่อสร้ าง
2. ด้ านราคา หมายถึง ระดับราคาต่างๆ ความเหมาะสมของราคา ความคุ้มค่าของ
ราคา
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ช่องทางการเข้ าถึงคอนโดมิเนียม Low rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เช่นทาง Website, ป้ายโฆษณา, สานักงานขาย
ของโครงการหรื อการออกบูธตามงานขาย
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ ในการสื่อสารไปยังผู้บริ โภค
เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
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(มหาชน) ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย พนักงานขาย ณ จุดขายที่
คอยให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ หมายถึง แนวโน้ มความน่าจะเป็ นของผู้บริ โภคที่
เกี่ยวข้ องกับตัดสินใจซื ้อหรื อไม่ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) มีกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี ้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว

แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)

ส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิ ดในงานวิ จยั

8
สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันมีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภค
4. ประวัตแิ ละความหมายคอนโดมิเนียม
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสังคมของมนุษย์ คือความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ ของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรรวมทังสภาพของร่
้
างกาย การเมือง ปรัชญา
และศีลธรรมของประชากร ดังนันค
้ าว่าประชากรศาสตร์ ก็คือวิช าที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประชากรนัน่ เอง
ประชากรศาสตร์ เป็ นการศึกษาในเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับขนาด องค์ประกอบ และการ
กระจายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องเหล่านี ้ตามกาลเวลา โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ คือ การเจริ ญพันธ์ (Fertility) การตาย (Mortality) การสมรส (Marriage) การย้ ายถิ่น
(Migration) และการเลื่อนฐานะทางสังคม(พนิตดา เทศนิยม, 2522)
สรุปสาระสาคัญของวิชาประชากรศาสตร์ แบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. การศึก ษาเกี่ ย วกับ ขนาด องค์ ป ระกอบและการกระจายตัว เชิ ง พื น้ ที่ ข อง
ประชากร
2. การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้ านขนาด องค์ประกอบและการกระจาย
ตัวเชิงพื ้นที่ของประชากร
3. การศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงด้ านขนาด องค์ประกอบ
และการกระจายเชิงพื ้นที่ของประชากร ส่วนประกอบที่ทาให้ ประชากรเปลี่ยนแปลงในเรื่ องดังกล่าว
ได้ แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตายและการย้ ายถิ่น
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องค์ ประกอบของประชากร(Population Composition)
หมายถึง คุณ ลักษณะต่างๆทางประชากรที่รวมกลุ่มกัน ณ พื น้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง เช่น
อายุ เพศ เชื อ้ ชาติ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส เป็ นต้ น ซึ่ง มี ความส าคัญ อย่างยิ่ง ต่อ
การศึกษาประชากร การจาแนกประชากรตามลักษณะประจาตัวบุคคลด้ านต่างๆจะช่วยให้ เข้ าใจ
ประชากรที่ ทาการศึกษาได้ ชัดเจนขึน้ ถึงแม้ ว่าจะสามารถกาหนดลักษณะประจาตัวบุคคลได้
มากมาย แต่ในวิชาประชากรศาสตร์ นิยมศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของประชากรเพียงไม่กี่ด้าน
ซึง่ อธิบายได้ ดงั นี ้(พนิตดา เทศนิยม, 2522)
1. องค์ประกอบด้ านเพศ ในแต่ละสังคมความสมดุลระหว่างเพศเป็ นสิ่งสาคัญ
และมีผลต่อภาวการณ์เจริญพันธุ์ การตายและการย้ ายถิ่น ฯลฯ
2. องค์ประกอบด้ านอายุ การวิเคราะห์ทางประชากรแทบทุกด้ านต้ องอาศัย
องค์ประกอบด้ านอายุเพราะอายุเป็ นข้ อมูลขันพื
้ ้นฐานที่สดุ ของลักษณะส่วนบุคคล
3. องค์ประกอบด้ านเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ เชื ้อชาติ ชาติพนั ธุ์ เป็ นเครื่ องกาหนด
องค์ประกอบทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ไม่มีนกั วิชาการสาขาใดที่จะจาแนกเชื ้อชาติออก
ได้ ครบถ้ วนในทุกกรณีได้ ด้ วยเหตุนี ้การเก็บรวบรวมประชากร จึงเพียงจาแนกประชากรตามกลุ่ม
เชื ้อชาติเพียงไม่กี่กลุม่ ที่เป็ นกลุม่ ใหญ่ๆและมีบทบาทสาคัญเท่านัน้
4. องค์ประกอบด้ านการศึกษา ระดับการศึกษาของประชากรนอกจากจะเป็ น
ดัช นี แ สดงถึ ง ระดับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศแล้ ว ยัง มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ความก้ าวหน้ าของการเมือง วัฒนธรรมและความก้ าวหน้ าของศิลปะวิทยาการต่างๆอี กด้ วย การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะทาได้ ยาก ถ้ าประชากรของประเทศส่วนใหญ่ยงั ด้ อย
การศึกษา
5. องค์ประกอบด้ านเศรษฐกิจ ในการศึกษาประชากรจ าเป็ นต้ องศึกษาถึง
ลักษณะต่างๆของประชากร เพื่อจะได้ เข้ าใจโครงสร้ างของประชากรที่กาลังศึกษาอยู่ การศึกษา
ด้ านเศรษฐกิจของประชากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดารงชีพของประชากร ความมัง่ คัง่
สมบูรณ์ของประเทศหรื อสังคมหนึ่งๆนัน้ ต้ องอาศัยจานวนประชากรวัยทางาน กิจกรรมการผลิต
การบริโภค อาชีพ รายได้ อุตสาหกรรม การจ้ างงาน ฯลฯ
6. องค์ประกอบด้ านการสมรส สถานภาพสมรส ได้ แก่ โสด สมรส หย่าร้ าง หม้ าย
มีผลกระทบต่อการเพิ่มประชากรโดยตรง จานวนสตรี วยั เจริญพันธุ์อย่างเดียวไม่อาจกาหนด
ระดับการเจริญพันธุ์ของประชากรได้ แต้ ต้องประกอบไปด้ วยสตรี ที่มีคสู่ มรสแล้ วเท่านัน้
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วิช าประชากรศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ประชากร ค าว่า ประชากรศาสตร์
ภาษาอังกฤษใช้ คาว่า Demography ซึ่งเป็ นคาที่มาจากภาษากรี ก แยกออกเป็ น 2 คาคือ (ผุสดี
ธรรมรักษ์ , 2525)
Demo = people
Graphy = Writing up description
เมื่อนามารวมกันจึงหมายถึง วิชาที่ศกึ ษาเกี่ยวกับประชากรโดยรวมหลักเกณฑ์ตา่ งๆไว้ 4 อย่าง
ด้ วยกัน
1. ทฤษฎีประชากร (Population Theory) เป็ นการอธิบายถึงสาเหตุของการเพิ่ม
และลดจานวนประชากรและอธิบายถึงผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีตอ่ สภาวะของสังคม
ว่ามีอย่างไร
2. เทคนิคในการวิเคราะห์ประชากร (Demographic Analysis) เป็ นการวัดและ
วิเคราะห์การเกิด การตาย การเคลื่อนย้ ายที่อยูข่ องประชากร
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับประชากรว่ามี
ความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างไร กล่าวคือเป็ นการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรที่มี
ต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
4. นโยบายประชากร (Population Policy) เป็ นการกาหนดนโยบายเพื่อวางแผน
ให้ เ ป็ นไปตามที่ ต้องการ เช่น ต้ องการให้ มีขนาดประชากรเท่าใด เมื่ อใดและจะดาเนินการใน
ลักษณะใด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
คาว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” หรื อ 4P’s เป็ นคาที่แสดงให้ เห็นถึงการรวมองค์ประกอบ
ต่างๆเข้ าไปในข้ อเสนอขายทางการตลาด ผู้บริหารทางการตลาดเป็ น “ผู้ผสมเครื่ องปรุงต่างๆ” เป็ น
ผู้ที่ปฏิบตั ิการในงานสร้ างสรรค์เกี่ยวกับการผสมวิธีการและนโยบายทางการตลาดให้ ถกู ต้ องตาม
สมัยนิยมโดยใช้ ความพยายามของเขาเพื่อก่อให้ เกิดผลกาไรต่อกิจการ”(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2542)
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง “ปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษัทต้ องใช้ ร่วมกันเพื่อสนองความ
ต้ องการของตลาดเป้าหมาย” ส่วนประสมการตลาด อาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ปั จจัยภายในทาง
การตลาดหรื อปั จจัยทางการตลาด (Internal Marketing Factor หรื อ Marketing Factor) ซึ่งเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ บ ริ ษั ท ควบคุม ได้ โดยทั่ว ไปส่ ว นประสมทางการตลาดประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์
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(Product) ราคา(Price) การจัดจาหน่าย(Place) และการส่งเสริ มการตลาด(Promotion) หรื อ
เรี ยกว่า 4Ps โดยมีรายละเอียดดังนี ้(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2535)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง “สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าให้ พงึ พอใจ” ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์
จึงประกอบด้ วย สินค้ า บริการ ความคิด สถานที่ องค์การหรื อบุคคล
2. ราคา (Price) หมายถึง “มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินหรื อเป็ นสิ่งที่ต้องจ่าย
สาหรับการได้ มาซึง่ บางสิ่ง”
3. การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้ างของช่องทางซึ่ง
ประกอบด้ วยสถาบันและกิจกรรม ใช้ เพื่อเคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่
ช่วยในการกระจายตัวสินค้ า ประกอบด้ วย การขนส่ง การคลังสินค้ า
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) “เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้ อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อเพื่อสร้ างทัศคติและพฤติกรรมการซื ้อ” การติดต่อสื่อสารอาจเป็ นการขายโดย
ใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) และการขายโดยไม่ใช้ พนักงานขาย (Nonpersonal Selling)
ซึง่ ประกอบด้ วยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ ขา่ วและการประชาสัมพันธ์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior)
หมายถึง พฤติกรรมซึง่ บุคคลทาการค้ นหา(Searching) การซื ้อ (Purchasing) การใช้
(Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้ จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริ การ โดย
คาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขาหรื ออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทาการประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช้
(Using) และการใช้ จ่าย (Dissposing) เกี่ยวกับสินค้ า จากความหมายจะเห็นว่าการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นการศึกษาวิธีการที่แต่ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะใช้ ทรัพยากร (เงิน เวลา
บุคลากรและอื่นๆ) เกี่ยวกับการบริ โภคสินค้ าซึ่งนักการตลาดต้ องศึกษาว่าสินค้ าที่เขาจะทาการ
เสนอขายนัน้ ใครคือลูกค้ า (Who?) ผู้บริ โภคซื ้ออะไร(What?) ทาไมจึงซื ้อ(Why?) ซือ้ อย่างไร
(How?) ซื ้อเมื่อไหร่ (When?) ซื ้อที่ไหน(Where?) ซื ้อและใช้ บอ่ ยเพียงใด (How often?) รวมทัง้
ศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื ้อ (Who?)(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
สาเหตุที่ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีดงั นี ้
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1. การประยุกต์ใช้ ในการตัดสินใจ (Application to decision making)
การศึกษาถึง พฤติก รรมการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคเป็ นสิ่ ง ส าคัญเพราะพฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ น
สาขาวิชาเชิงประยุกต์ (Applied discipline) การประยุกต์ใช้ 2 ระดับคือ
1.1 ทัศนะด้ านจุลภาค (Micro perspective) การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ
ปั ญหาที่ธุรกิจเผชิญอยู่เกี่ยวกับการทาความเข้ าใจผู้บริ โภคมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ ธุรกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.2 ทัศนะด้ านสังคม (Societal perspective) เป็ นการประยุกต์ความรู้ของ
ผู้บริโภคเพื่อแก้ ปัญหาส่วนรวม (Aggregate-level problems) ซึง่ กลุม่ ใหญ่หรื อสังคมเผชิญอยู่
2. ความสาคัญในชีวิตประจาวัน (Significance in daily lives) เหตุผลที่สาคัญ
ที่สดุ ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคก็คือบทบาทที่สาคัญในชีวิตของเขา เวลาส่วนใหญ่ใช้ ใน
การเลือกซื ้อ หรื อสถานที่ตา่ งๆและ (หรื อ) การเกี่ยวข้ องกับ สถานการณ์ต่างๆ การใช้ ความคิด
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ การ การคุยกับเพื่ อนเกี่ ยวกับสินค้ า การเห็นหรื อการได้ ยินโฆษณา
นอกจากนี ้สินค้ าที่บคุ คลทาการซื ้อและใช้ สินค้ าสามารถนาไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคค่อนข้ างสลับซับซ้ อนเนื่องจากมีตวั แปรที่เกี่ยวข้ อง มี
แนวโน้ มเกี่ ยวข้ องกันและมีอิทธิ พลต่อกัน โมเดลต่างๆจะช่วยกาหนดความคิดเกี่ ยวกับผู้บริ โภค
ทังหมดโดยก
้
าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง อธิบายลักษณะพื ้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกัน โมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการนาเสนอและมีการตรวจสอบ ดังนี ้(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
1. ตัวกาหนดเฉพาะของแต่ละบุคคล (Individual determinant) หรื อปั จจัยด้ าน
จิตวิทยา (Psychological factor)
2. ตัวแปรภายนอก (External variable) หรื อตัวแปรสิ่งแวดล้ อมด้ านสังคม
วัฒนธรรม (Sociocultural environment)
3. กระบวนการตัดสินใจซื ้อ (Buying decision process)
การวิจัยผู้บริโภค (Consumer research)
หมายถึง วิธีการดาเนินการวิจยั ที่ใช้ เพื่อศึกษาพฤติกรรม การวิจยั ผู้บริ โภคจึงเป็ นการ
รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้บริ โภคอันประกอบด้ วยพฤติกรรมที่ผ้ ูบริ โภคทาการค้ นหา การซือ้
การใช้ การประเมินผลในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้ องการของเขา การ
วิจยั ผู้บริ โภคเป็ นส่วนหนึ่งของ สาขาการวิจยั การตลาด (Marketing research) โดยมุ่งที่จะศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริ โภคโดยเฉพาะในการวิจัยการตลาดใช้ เพื่อปรับปรุ งการตัดสินใจ การบริ หาร
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การตลาดซึ่งต้ องทาการวิจยั พฤติกรรมผู้บริ โภคด้ วย เหตุผลในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคเพื่อ
ช่วยนักการตลาดให้ คาดคะเนวิธีการที่ผ้ ูบริ โภคมีปฏิกิริยาต่อข่าวสาร การส่งเสริ มและทาความ
เข้ าใจถึงสาเหตุที่ผ้ บู ริโภคตัดสินใจซื ้อ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
การวิจยั ผู้บริ โภคจะทาให้ บรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้ องเที่ยงตรง (Validity) โดย
จะต้ องวัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดและมีความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าวคือใช้ ตวั แทนที่เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง คาถามที่ช่วยในการวิจยั ผู้บริ โภค คาถามที่ใช้ ในการค้ นหาพฤติกรรมผู้บริ โภคคือ
6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้ วย Who?, What? , Why?, Who?, When?, Where?, and How? เพื่อ
ค้ นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ซึ่งประกอบด้ วย Occupants, Objects , Objectives , Organizations ,
Occasions , Outlets and Operations ตารางที่ 1 แสดงการใช้ 7 คาถามเพื่อหาคาตอบ 7 คาตอบเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
ตาราง 1 คาถามที่ใช้ ในการค้ นหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H
คาถาม(6Ws และ 1H)
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย
(Who is in the target
market?)

คาตอบที่ต้องการทราบ(7Os)
ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
(Occupants) ทางด้ าน (1)
ประชากรศาสตร์ (2)
ภูมิศาสตร์ (3) จิตวิทยาหรื อจิต
วิเคราะห์ และ (4) พฤติกรรม
ศาสตร์

2. ผู้บริโภคซื ้ออะไร (What
does the consumer buy?)

สิ่งที่ผ้ บู ริโภคต้ องการซื ้อ
(Objects) สิ่งที่ผ้ บู ริโภค
ต้ องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ
ต้ องการคุณสมบัตหิ รื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
(Product component) และ
ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์การตลาด(4Ps)
ประกอบด้ วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดที่เหมาะสมและการ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุม่ เป้าหมายได้
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
(Product strategy)
ประกอบด้ วย(1) ผลิตภัณฑ์
หลัก (2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้ วย การบรรจุหีบห่อ
ตราสินค้ า รูปแบบ บริการ
คุณภาพ ลักษณะนวตกรรม
ฯลฯ (3) ผลิตภัณฑ์ควบ
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถาม(6Ws และ 1H)

คาตอบที่ต้องการทราบ(7Os)

3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื ้อ (Why
does the buy?)

วัตถุประสงค์ในการซื ้อ
(Objectives) ผู้บริโภคซื ้อ
สินค้ าเพื่อสนองความต้ องการ
ของเขาด้ านร่างกายและด้ าน
จิตวิทยาซึง่ ต้ องศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อคือ (1) ปัจจัยภายในหรื อ
ปัจจัยทางจิตวิทยา (2) ปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม (3)
ปัจจัยเฉพาะบุคคล

4. ใครมีสว่ นร่วมในการ
บทบาทของกลุม่ ต่างๆ
ตัดสินใจซื ้อ (Who
(Organizations) และมี
participates in the buying?) อิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อ
ประกอบด้ วย (1) ผู้ริเริ่ม (2) ผู้
มีอิทธิพล (3)ผู้ตดั สินใจซื ้อ (4)
ผู้ซื ้อ และ (5) ผู้ใช้
5. ผู้บริโภคซื ้อเมื่อใด (When โอกาสในการซื ้อ(Occasions)
does the consumer buy?) เช่นช่วงเดือนใดของปี หรื อ
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วง
วันหยุดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรื อ
เทศกาลวันสาคัญต่างๆ

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
(4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังและ
(5)ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือ(1)กลยุทธ์
ด้ านผลิตภัณฑ์(Product
strategies) (2) กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion
strategies) ประกอบด้ วย กล
ยุทธ์การโฆษณา การขายโดย
ใช้ พนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การให้ ขา่ วและการ
ประชาสัมพันธ์ (3) กลยุทธ์
ด้ านราคาและ(4) ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย
กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์
การโฆษณาและ(หรื อ) การ
ส่งเสริมการตลาด
(Advertising and promotion
strategies)โดยใช้ กลุม่ อิทธิพล
กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion
strategies) เช่น ทาการ
ส่งเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคล้ องกับโอกาสในการซื ้อ
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถาม(6Ws และ 1H)
6. ผู้บริโภคซื ้อที่ไหน (Where
does the consumer buy?)
7. ผู้บริโภคซื ้ออย่างไร (How
does the consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ(7Os)
ช่องทางหรื อแหล่ง(Outlets) ที่
ผู้บริโภคไปทาการซื ้อ เช่น
ห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาร์ ขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อ
(Operation) ประกอบด้ วย (1)
การรับรู้ปัญหา (2) การค้ นหา
ข้ อมูล (3) การประเมินผล (4)
การตัดสินใจซื ้อ และ (5)
ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ชอ่ งทางการจัด
จาหน่าย (Destribution
channel strategie) บริษัทนา
กลยุทธ์ที่ใช้ มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion
strategies) ประกอบด้ วยการ
โฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การให้ ขา่ วและการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ขายให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
ซื ้อ

ลักษณะการตัดสินใจซือ้ (Decision)
หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึ ้นไป เมื่อบุคคลมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจซื ้อระหว่างสองตราสินค้ า บุคคลอยู่ในภาวะที่จะทาการตัดสินใจซื ้อ ตารางที่ 2 แสดงการ
สรุปถึงรูปแบบในการบริโภคต่างๆ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2535)
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ตาราง 2 แสดงการสรุปถึงรูปแบบในการบริ โภคต่างๆ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ
ชนิดของการตัดสินใจ
การซื ้อขันพื
้ ้นฐานหรื อการ
ตัดสินใจในการบริโภค་(Basic
purchase or consumption
decision)
การเลือกซื ้อตราสินค้ าหรื อการ
ตัดสินใจการบริโภค(Brand
purchase or consumption
decision)

ทางเลือก ก
เพื่อซื ้อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ

ทางเลือก ข
ไม่ซื ้อหรื อบริโภคผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ

(1)เพื่อซื ้อหรื อบริโภคตรา
สินค้ าชนิดใดชนิดหนึง่ (2)เพื่อ
ซื ้อหรื อบริโภคตราสินค้ าที่ใช้
เป็ นประจา (3)เพื่อซื ้อหรื อ
บริโภคโมเดลพื ้นฐาน (4)เพื่อ
ซื ้อหรื อบริโภคตราสินค้ าใหม่
(5)เพื่อซื ้อหรื อบริโภคปริมาณที่
มีมาตรฐาน(6)เพื่อซื ้อหรื อ
บริโภคตราสินค้ าที่ลดราคา
(7)เพื่อซื ้อหรื อบริโภคตรา
สินค้ าระดับชาติ

(1)เพื่อซื ้อหรื อบริโภคตรา
สินค้ าอื่น (2) เพื่อซื ้อหรื อ
บริโภคตราสินค้ าใหม่อย่างอื่น
ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ (3)เพื่อซื ้อ
หรื อบริ โภคโมเดลที่หรูหรา
(4)เพื่อซื ้อหรื อบริโภคตรา
สินค้ าที่ใช้ อยูเ่ ดิมหรื อตราอื่นที่
ยังใหม่อยู่ (5) เพื่อซื ้อหรื อ
บริโภคปริมาณที่มากกว่าหรื อ
ต่ากว่ามาตรฐาน (6) เพื่อซื ้อ
หรื อบริ โภคตราสินค้ าที่ไม่ลด
ราคา (7) เพื่อซื ้อหรื อบริโภค
ตราของร้ านค้ า
(1) เพื่อซื ้อจากร้ านค้ าอื่น เช่น
ร้ านลดราคา (2) เพื่อซื ้อจาก
ร้ านค้ าอื่นๆ (3) เพื่อซื ้อใน
ร้ านค้ า (4) เพื่อซื ้อจากร้ านค้ า
ที่ต้องอาศัยการเดินทาง

การตัดสินใจในช่องทางการซื ้อ (1) เพื่อซื ้อจากร้ านค้ าใด
(Channel purchase
ร้ านค้ าหนึง่ เช่น
decisions)
ห้ างสรรพสินค้ า (2) เพื่อซื ้อ
จากร้ านที่ซื ้อประจา (3) เพื่อ
ซื ้อโดยอยูท่ ี่บ้าน(ทางโทรศัพท์
หรื อแคตตาล็อค) (4) เพื่อซื ้อ
จากร้ านค้ าท้ องถิ่น
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชนิดของการตัดสินใจ
การตัดสินใจในการใช้ จา่ ย
(Payment purchase
decision)

ทางเลือก ก
ทางเลือก ข
(1) เพื่อซื ้อเป็ นเงินสด (2) เพื่อ (1) เพื่อซื ้อด้ วยบัตรเครดิต
จ่ายค่าสินค้ าเมื่อสินค้ ามาถึง (2) เพื่อการจ่ายเงินเป็ นงวดๆ

โมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคก็คือโมเดลความเข้ าใจ (Cognitive
model) หรื อโมเดลการแก้ ปัญหา (Problem solving) ผู้บริ โภค (Consumer) และความต้ องการ
ด้ านจิตวิทยาหรื ออารมณ์ (Emotional man model) โดยโมเดลนี ้จะรวมหลายความคิดเกี่ยวกับ
การตัด สิ นใจซื อ้ ของผู้บริ โภค และพฤติกรรมการบริ โ ภค ที่ มี การอธิ บายในบทนี ป้ ระกอบด้ ว ย
แนวความคิดหลายอย่างที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วนคือ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,
2538)
1. ส่วนของปั จจัยนาเข้ า (Input) ปั จจัยนาเข้ าของโมเดลการตัดสินใจซื ้อเกิดจาก
ปั จจัยภายนอกซึ่งเป็ นแหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมีอิทธิพลต่อค่านิยม (Values) ทัศนคติ
(Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ของผู้บริ โภคที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ส่วนสาคัญของปั จจัย
นาเข้ าคือ
2. กระบวนการ (Process) หรื อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภค
(Consumer decision making process) ส่วนนี ้จะเกี่ยวข้ องกับวิธีการหรื อขันตอนที
้
่ผ้ บู ริ โภค
ตัดสินใจที่จะต้ องพิจารณาถึงปั จจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological factor) ซึ่งหมายถึงปั จจัย
ภายในประกอบด้ วยการจูงใจ (Motivation) การรับรู้ (Learning) บุคลิกภาพ (Personality) และ
ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อ (สิ่งที่เขาจาเป็ นหรื อต้ องการ) การ
รู้ จักเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้ อมูล การประเมินผลทางเลือก ปั จจัยด้ าน
จิตวิทยาหรื อปั จ จัยภายในได้ วิเคราะห์ แล้ วในตอนต้ น ปั จ จัยด้ านจิ ตวิทยาเป็ นแนวความคิดที่
สาคัญ 2 ประการ ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของการรับรู้ คือ (1) ความเสี่ยงในการรับรู้ (Perceived risk) (2)
กลุม่ สินค้ าที่ยอมรับได้ (Evoked set)
3. ผลลัพธ์ (Out-put) ส่วนที่เป็ นผลลัพธ์ของโมเดลการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
จะเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับกิจกรรม 2 ประการ คือ พฤติกรรมการซื ้อ (Purchase behavior) และ
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การประเมินภายหลังการซื ้อ (Post purchase evaluation) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมีกิจกรรมทัง้ 2
ประการ ก็คือการเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคจากการซื ้อ
ปัจจัยภายนอก(External influences

ปัจจัยนาเข้ า
(Input)

ความพยายามทางการตลาดของธุรกิจ
(Firm's marketing efforts)
1.ผลิตภัณฑ์(Product)
2.การส่งเสริมการตลาด(Promotion)
3.ราคา(Price)
4.ช่องทางการจัดจาหน่าย(Channels of distribution)

การตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค

(Consumer decision making)

การรับรู้ความต้ องการ
(Need recognition)
กระบวนการ
(Process)

สิ่งแวดล้ อมด้ านสังคมและวัฒนธรรม
(Sociocultural environment)
1.ครอบครัว(Family)
2.แหล่งข้ อมูลไม่เป็ นทางการ
(Informal sources)
3.แหล่งข้ อมูลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจ(Other
noncommercial sources)
4.ชันของสั
้
งคม(Social class)
5.วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย
(Subculture and culture)

ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา
(Psychological field)
1.การจูงใจ (Motivation)
2.การรับรู้ (Perception)
3.การเรียนรู้(Learning)
4.บุคลิกภาพ(Personality)
5.ทัศนคติ(Attitude)

ค้ นหาข้ อมูลก่อนการซื ้อ
(Perpurchase search)
การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of alternatives)

ประสบการณ์
(Experience)

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ

ผลลัพธ์
(Output)

(Postdecision behavior)

การซื ้อ(Purchase)
1.การทดลอง(Trial)
2.การซื ้อซ ้า(Repeat purchase)
การประเมินผลภายหลังการซื ้อ
(Postpurchase evaluation)

ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลอย่างง่ายของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
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กระบวนการตัดสินใจซื ้อจากโมเดลข้ างต้ นสามารถแสดงเป็ นภาพประกอบ แสดง
ขันตอนต่
้
างๆที่ผ้ บู ริ โภคต้ องดาเนินการอย่างเป็ นขันตอนจนกระทั
้
งเกิ
้ ดการตัดสินใจซื ้อและลงมือ
ซื ้อสินค้ าหรื อบริการ(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
การรับรู ้ถึง
ความต ้องการ
Need
Recognition

การค ้นหา
ข ้อมูล
Information
Search

การประเมิน
ทางเลือก
Evaluation of
Alternatives

การตัดสนิ ใจ
ซอื้
Purchase
decision

ประเมินผล
พฤติกรรรม
หลังการซอื้
Post purchase
behavior

ภาพประกอบ 3 แสดงโมเดล 5 ขัน้ ตอนในกระบวนการตัดสิ นใจซื ้อของผูบ้ ริ โภค
ขันที
้ ่ 1 การรับรู้ ถึงปั ญหา กระบวนการซื ้อจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้ซื ้อตระหนักถึงปั ญหา
หรื อความต้ องการของตนเอง
ขันที
้ ่ 2 การค้ นหาข้ อมูล ในขัน้ นีผ้ ้ ูบริ โภคจะแสวงหาข้ อมูลเพื่อตั ดสินใจ ในขัน้
แรกจะค้ นหาข้ อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามาใช้ ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ ข้อมูลไม่
เพียงพอก็ต้องหาข้ อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขันที
้ ่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผู้บริ โภคจะนา ข้ อมูลที่ได้ รวบรวมไว้ มาจัดเป็ น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ ข้ อดี ข้ อเสีย ทังในลั
้ กษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุ้มค่า
มากที่สดุ
ขันที
้ ่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ หลังการประเมิน ผู้ประเมินจะทราบ
ข้ อดี ข้ อเสีย หลังจาก นันบุ
้ คคลจะต้ องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ ปัญหา ห้ ามใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ ทังประสบการณ์
้
ของตนเองและผู้อื่น
ขันที
้ ่ 5 การประเมินภายหลังการซื ้อ เป็ นขันสุ
้ ดท้ ายหลังจากการซื ้อ ผู้บริ โภคจะ
นาผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อนันมาใช้
้
และในขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลิตภัณฑ์นนไปด้
ั ้ วย ซึ่งจะเห็น
ได้ ว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ ผู้บริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ ได้ หยุดตรงที่การซื ้อ(ศิ
ริวรรณ เสรี รัตน์, 2538)
ประวัตแิ ละความหมายคอนโดมิเนียม
อาคารชุดหรื อคอนโดมิเนียม (อังกฤษ: condominium) เป็ นที่อยู่อาศัยรู ปแบบหนึ่งที่
เจ้ าของห้ องชุดจะต้ องแบ่งปั นกรรมสิทธิ์หรื อความเป็ นเจ้ าของร่ วมกับเจ้ าของห้ องชุดอื่นๆ ในพื ้นที่
ส่วนกลาง เช่น ทางเดิน บริ เวณห้ องโถง บัน ได ลิฟต์ โรงจอดรถ สระว่ายนา้ สนามเด็กเล่น ซึ่ง
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เจ้ าของห้ องทุกคนจะเป็ นเจ้ าของร่วมตามกฎหมาย ลักษณะของห้ องในอาคารชุดจะเหมือนกับห้ อง
อยู่อาศัย เพียงแต่ผ้ ซู ื ้อเป็ นเจ้ าของและถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดนันๆไม่
้ ใช่ผ้ เู ช่า (ท๊ อปออฟลีฟวิ่ง ,
2561)
อาคารชุดเริ่ ม จากสหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดา ค าว่า คอนโดมิ เ นี ย มในภาษาอัง กฤษ
หมายถึ ง การถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มกัน ในอาคารขนาดใหญ่ ที่ แ บ่ง ซอยเป็ น ส่ ว นต่า ง ๆ ให้ ค นต่า ง
ครอบครัวพักอยู่ ต่อมามีความหมายถึง อาคารที่ อยู่อาศัย อาคารสานักงาน หรื ออาคารอื่น ที่
บุคคลสามารถแยกการถื อกรรมสิทธิ์ ออกได้ เป็ นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย์ ส่วนบุคคลและกรรมสิ ทธิ์ ร่วมในทรั พย์ ส่วนกลางในภาษาอังกฤษ คาเรี ยกอาคารชุดและ
กรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุดนอกเหนือจากคาว่า condominium จะต่างกันไปในแต่ละประเทศหรื อ
ภูมิภาค เช่น ในออสเตรเลียและแคนาดาเฉพาะรัฐบริ ติชโคลัมเบียนิยมเรี ยกว่า strata title ในขณะ
ที่รัฐควิเบกเรี ยกว่า divided co-property ส่วนในอังกฤษและเวลส์เรี ยกว่า commonhold ส่วน
ภาษาฝรั่งเศสจะเรี ยกว่า copropriété และในรัฐควิเบกอาจเรี ยกเป็ นภาษาฝรั่งเศสว่า copropriété
divise ข้ อมูลจาก (อาคารชุด, 2561)
อาคารชุด หมายถึงอาคารที่บคุ คลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ ออกได้ เป็ นส่วน ๆ โดย
แต่ละ ส่วนประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง (อาคารุดTCIJ, 2560) ลักษณะของอาคาร
ชุดจะต้ องประกอบด้ วยหลัก 3 ประการคือ
1. เป็ นอาคารที่สามารถแบ่งแยกการถือกรรมสิทธิ์ในอาคารนันออกเป็
้
นส่วนๆได้
2. กรรมสิทธิ์แต่ละส่วนในข้ อ (1) นันต้
้ องประกอบด้ วย
2.1 กรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ส่วนบุคคล “ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้ องชุด
และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้ างหรื อที่ดินที่จดั ไว้ เป็ นเจ้ าของห้ องชุดแต่ละราย ความหมายของ
คาว่า “ทรัพย์สว่ นบุคคล” จึงประกอบด้ วยทรัพย์ 3 อย่างด้ วยกันคือ
2.1.1 ห้ องชุด คือห้ องที่มีลกั ษณะเป็ นชุดซึ่งประกอบด้ วย ห้ องนอน ห้ องน ้า
ห้ องครัว และ อาจจะมีห้องนัง่ เล่น ห้ องเก็บของ ห้ องรับแขก ห้ องคนใช้ ห้ องเก็บของ หรื อห้ องอื่น ๆ
ด้ วยก็ได้ แล้ วแต่ เจ้ าของโครงการจะสร้ างขึ ้น ซึง่ ทรัพย์ส่วนบุคคลเหล่านี ้ไม่จาเป็ นต้ องอยู่ติดต่อกัน
ก็ได้
2.1.2 สิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่น จัดไว้ ให้ เป็ นของเจ้ าของห้ องชุ ดแต่ละราย เช่น
โรงเก็บรถยนต์หรื อจักรยานยนต์ หรื อห้ องเล่นกีฬาเฉพาะสาหรับเจ้ าของห้ องชุดนัน้ ๆ (ถ้ าเป็ นลาน
จอดรถร่วมกันหรื อ ห้ องเล่นกีฬาร่วมกันก็ไม่ใช่ทรัพย์สว่ นบุคคล แต่จะกลายเป็ นทรัพย์ส่วนกลางซึ่ง
ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ ได้ )

22
2.1.3 ที่ ดินที่จัดไว้ ให้ เป็ นเจ้ าของห้ องชุ ดแต่ละรายโดยเฉพาะ เช่น ที่ดิน
สาหรับทาสวนดอกไม้ หรื อปลูกต้ นไม้ หรื อทาสวนครัวโดยเฉพาะสาหรับเจ้ าของห้ องชุดนันๆแต่
้
ผ้ ู
เดียว (ถ้ าเป็ นสวนดอกไม้ รวมกันก็ไม่ใช่ทรัพย์สว่ นบุคคล แต่จะเป็ นทรัพย์สว่ นกลาง)
ทรัพย์สินทัง้ 3 ส่วนนี ้รวมกันเรี ยกว่า ทรัพย์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็ น กรรมสิทธิ์ ส่วนตัว
ของห้ องชุด แต่ละราย เจ้ าของห้ องชุดอื่นจะมาเกี่ ยวข้ อง หรื อใช้ สอยทรัพย์เหล่านี ้ด้ วยไม่ได้ แต่
เจ้ าของห้ องชุดจะใช้ ทรัพย์ส่วนบุคคลนี ้ จนเป็ นเหตุให้ กระทบกระเทือนต่อโครงสร้ างความมัน่ คง
หรื อกระทบต่อการป้องกัน ความเสียหาย ที่มีตอ่ ตัวอาคารไม่ได้ ทังนี
้ ้ตามมาตรา13 วรรคท้ าย
2.2 กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สว่ นกลาง “ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของ
อาคารชุด ที่ มิ ใ ช่ห้อ งชุด ที่ ดินที่ ตัง้ อาคารชุด และ ที่ ดิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อใช้ ห รื อ เพื่ อ
ประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้ าของร่วม ทรัพย์สว่ นกลางจึงหมายถึงทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
2.2.1 ส่วนของอาคารชุดทังหมดที
้
่ไม่ใช่ห้องชุด หมายความว่า นอกจากห้ อง
ชุดแล้ ว ส่วนอื่น ๆ ของตัวอาคารทังหมดถื
้
อว่าเป็ นทรัพย์ส่วนกลาง ในที่นี ้ได้ แก่ ส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของอาคารชุด ที่ไม่ได้ แยกออกจากตัวอาคาร เช่น ฐานราก เสาเข็ม เสาหลังคา ดาดฟ้า
บันได ระเบียง กันสาด ราว ลูกกรง บันไดขึ ้นลงไปสู่อาคารทุกชัน้ ซึ่งทรัพย์ดงั กล่าวนี ้มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของห้ องชุด แต่เป็ นทรัพย์ที่จดั ไว้ สาหรับอาคารชุดคือใช้ ร่วมกัน
2.2.2 ที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงอาคารชุ
ั้
ด ได้ แก่ ที่ดินแปลงที่ปลูกสร้ างอาคารชุดซึ่ง
อาจจะมีหลายโฉนดก็ได้
2.2.3 ที่ดนิ ที่มีไว้ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้ าของร่วมทุกคน เช่น ลานจอดรถ
รวมกันสระว่ายน ้า สนามกีฬา ที่ดนิ จัดเป็ นสวนดอกไม้ หรื อสวนหย่อมเพื่อความสวยงามร่มรื่ นหรื อ
เพื่อพักผ่อนนัง่ เล่นร่วมกัน
2.2.4 ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มี ไ ว้ เ พื่ อ ใช้ ห รื อ ประโยชน์ ร่ ว มกัน ของเจ้ าของร่ ว ม
ทรัพย์สินอื่นนี ้จะเป็ น สังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ก็ได้ เช่น ลิฟต์ บันได ระเบียง รัว้ โรงจอด
รถส่วนกลาง เครื่ องตัด หญ้ า เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องปั๊มน ้า ถังกักเก็บน ้า
3. ต้ องมีการจดทะเบียนเป็ นอาคารชุดแล้ วตามมาตรา 6
อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บคุ คลอาจเข้ าอยู่หรื อเข้ าใช้ สอยได้ ที่มีความสูงตังแต่
้
ยี่สิบสามเมตรขึน้ ไป การวัด ความสูงของอาคารให้ วัดจากระดับพืน้ ดินที่ก่อสร้ างถึงพื ้นดาดฟ้า
สาหรั บ อาคารทรงจั่ว หรื อ ปั น้ หยาให้ วัด จากระดับ พื น้ ดิน ที่ ก่ อสร้ างถึง ยอดผนัง ของชัน้ สูง สุด
(กรุงเทพมหานคร, 2522)
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คอนโดมิเนียม Low rise คือรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่มีลกั ษณะจานวนขันประมาณ
้
7-8 ชัน้ เท่านัน้ (ความสูงจากพื ้นดินไม่เกิน 23 เมตร) ซึ่งจะมีคอนโดมิเนียมอีกประเภทหนึ่งคือ
คอนโดมิเนียม High rise ที่เป็ นรู ปแบบคอนโดทรงสูงที่มีชนสู
ั ้ งเกิน 7-8 ชันขึ
้ ้นไป(ความสูงจาก
พื ้นดินเกิน 23 เมตร) (โฮมซูมเมอร์ , 2561)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(ธรรศ สอนเสนา, 2559) ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ าน
เดี่ยว โครงการภัสสร ของบริ ษัทพฤกษาเรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของลูกค้ าที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 47,500 – 64,999 บาท และมีจานวน
สมาชิกในครอบครัว 2-4 คน ลูกค้ าส่วนใหญ่ให้ ระดับความสาคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริ การ
ด้ า นราคาอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด และให้ ความส าคัญ ต่อ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นท าเลที่ ตัง้ ด้ า น
กระบวนการ ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด และด้ านบุคลากร อยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ ลูกค้ าส่วนใหญ่ให้ ระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจซื ้อ อยู่ในระดับมาก ทุกด้ าน
เรี ยงจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านการรั บรู้ ถึงความต้ องการ ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการ
ตัดสินใจซื ้อ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล และด้ านความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ ตามลาดับ
(จินตนา ศรี ไชยา, 2549) ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริ โภคที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อคอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ซึ่งผลการวิจยั
พบว่า ผู้บริ โภคที่ซื ้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPN ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุตงแต่
ั ้ 29-37 ปี
สถานภาพ โสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีรายได้ ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 20,000 บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และใช้ ระยะเวลาในการเดินทางต่ากว่า
หรื อเท่ากับประมาณ 30 นาที ความคาดหวังและการรับรู้ จริ งต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์/ประโยชน์หลัก ด้ านคุณภาพ ด้ านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ด้ านการบริ การหลัง
การขาย ด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ านราคา ด้ าน โปรโมชัน่ มีระดับความคาดหวังมากและระดับการรับรู้จริ ง
มาก และพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้ าน ผลิตภัณฑ์/ประโยชน์หลัก และมีความไม่พึงพอใจ
ในด้ านคุณภาพ ด้ านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ด้ านการบริ การหลังการขาย ด้ านทาเลที่ตงั ้ ด้ าน
ราคาและด้ านโปรโมชัน่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บมจ.LPN บริ ษัทจัด
จาหน่ายคอนโดมิเนียมที่ผ้ บู ริโภคนึกถึงคือ บมจ.LPN ขนาดห้ องชุดที่ตดั สินใจซื ้อคือ ห้ องชุดขนาด
Superior 1 ห้ องนอน งบประมาณในการซื อ้ คอนโดมิ เนี ย มโดยเฉลี่ ย 1,924,812 บาท มี
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วัตถุประสงค์ในการซือ้ เพื่ออยู่อาศัย ใน ระยะเวลา 1 ปี ซือ้ คอนโดมิเนียม 1 ห้ อง บุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื ้อคือตัวเอง มีความรู้สกึ พึง พอใจมากหลังจากเข้ าอยู่ ในอนาคตค่อนข้ าง
จะกลับมาซื อ้ เพื่ อบุตรหลานอี กและคิดว่าค่อนข้ างจะแนะนาให้ คนรู้ จักซื อ้ คอนโดมิ เนียมของ
บมจ.LPN
(กัญ ญณัท วัฒ นาธร, 2549) ปั จ จัยที่ มี ผลต่อแนวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิ เ นี ย มในย่า นสุขุม วิ ท ของผู้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึก ษาวิ จัย พ บว่ า
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามจานวน 280 คน เป็ นเพศชาย และเพศหญิ งในสัดส่วนที่เท่ากัน มี
อายุ 25-35 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัท รายได้ ต่อ
เดือน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30,000 บาท ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ตา่ งกัน ได้ แก่ ระดับการศึกษา
รายได้ ต่อเดือน มีแนวโน้ มพฤติกรรม การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิทแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมใน
ย่านสุขุมวิท โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก แยกเป็ นรายด้ านสามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แนวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิน ใจ ซื อ้
คอนโดมิ เ นี ย มในย่า นสุขุม วิ ท โดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะดับ ต่ า ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อย่า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
(วิมลพรรณ อิสรภัคดี , 2559) ทัศนคติเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ ซื ้อคอนโดมิเนียมตากอากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของผู้บริ โภค
ชาวไทย ผลการวิจยั พบว่าผู้บริ โภคชาวไทยที่ซื ้อคอนโดมิเนียมตากอากาศในเขตเมืองพัทยา ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 45-49 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
อาชี พ พนัก งาน บริ ษั ท เอกชน มี ร ายได้ ม ากกว่า 60,000 บาท ขึน้ ไปและมี จ านวนสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว 1-3 คน ผู้บ ริ โ ภคมี ทัศ นคติ ต่อ ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดและด้ า น
กระบวนการ อยู่ใ นระดับ ดี ม าก ด้ า น บุค ลากรและด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ อยู่ใ นระดับ ดี
ผู้บริ โภคมีการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมด้ านการประเมินทางเลือกและด้ านการค้ นหา ข้ อมูล อยู่
ในระดับมากที่สดุ ด้ านการตัดสินใจเลือกซื ้อและด้ านตระหนักถึงปัญหา อยูใ่ นระดับมาก
(อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552) ปั จจัยทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้ มการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริ โภค ผลการวิจยั พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ ต่า กว่า หรื อ เท่ากับ 35 ปี สถานภาพโสด
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อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ ตอ่ ครอบครัวต่อเดือน 40,001 – 80,000 บาท จานวน
ผู้อยูอ่ าศัยในครอบครัว 1-3 คน ลักษณะการอยู่อาศัยในปั จจุบนั เป็ นบ้ าน และเป็ นเจ้ าของในที่ อยู่
อาศัย ปัจจุบนั ซึง่ ความสาคัญของปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ าน สถานที่ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจในการตัดสินใจ
ซื ้อ ได้ แก่ ด้ าน ต้ องการการยอมรับจากสังคม ด้ านต้ องการการยกย่อง ความภาคภู มิใจในตัวเอง
ด้ านต้ องการ ความส าเร็ จ ในชี วิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่านิยมการดาเนินชี วิตในปั จ จุบัน
โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง และแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.
เอสซี แอสเสท ส่วนใหญ่ ซื ้อคอนโดมิเนียมในราคาประมาณ 3,403,636.36 บาท มีขนาดประมาณ
42.45 ตารางเมตร และ แนวโน้ มที่จะซือ้ คอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท
ภายใน 1 ปี ข้ างหน้ ามีประมาณ 67.58% โดยจะแนะนาบุคคลอื่นให้ ซื ้อคอนโดมิเนียม อยู่ในระดับ
เฉยๆ 2. ผู้บริ โภคที่มี อายุ ลักษณะการอยู่อาศัยในปั จจุบนั และความเป็ นเจ้ าของในที่อยู่อาศัย
ปัจจุบนั แตกต่างกันมีแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมเซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท
ด้ านแนวโน้ มที่จะซื ้อคอนโดมิเนียมใน 1 ปี ข้ างหน้ า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 3. ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็น
ทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ด้ านขนาดของคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 4. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ และด้ า นราคา มี
ความสัมพันธ์ กับ แนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท
ของผู้บริโภค ด้ านราคา ของคอนโดมิเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมิเนียมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 5. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา ด้ านสถานที่ และด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี
แอสเสท ของ ผู้บริ โภค ด้ านการแนะนาบุคคลอื่นให้ ซื ้อคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
(กวี บูรพสายันห์ , 2554) ความเชื่อศาสตร์ ฮวงจุ้ยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมของผู้บริ โภค ในย่านถนนพระราม 3 ผลการวิจยั พบว่า 1.ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่าง
กัน, สถานภาพการสมรสแตกต่างกัน , อาชีพแตกต่างกัน, รายได้ แตกต่างกัน, มีผ้ ทู ี่ท่านอยู่อาศัย
ด้ วย, จานวนคนในครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนี ยม ในย่านถนนพระราม 3
แตกต่างกัน ด้ านขนาดพื ้นที่ใช้ สอยและระดับราคา อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01, 0.01,
0.01, 0.01 และ 0.01 ตามลาดับ 2.ผู้บริ โภคที่มีความเชื่อด้ านศาสตร์ ฮวงจุ้ย ด้ านหลักเกณฑ์
พิจ ารณาศาสตร์ ฮ วงจุ้ย , ด้ านศาสตร์ ฮ วงจุ้ยภายนอกคอนโดมิ เนี ยมด้ านย่อยลัก ษณะของ
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คอนโดมิเนียม, ด้ านศาสตร์ ฮวงจุ้ยภายนอกคอนโดมิเนียมด้ านย่อยสีของคอนโดมิเนียม, ด้ าน
ศาสตร์ ฮ วงจุ้ย ภายนอกคอนโดมิ เ นี ย มด้ า นย่ อยสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ , ด้ า นศาสตร์ ฮ วงจุ้ย ภายนอก
คอนโดมิ เ นี ย มด้ านย่อ ยลักษณะประตู หน้ า ต่า งและระเบี ยง, ด้ า นศาสตร์ ฮ วงจุ้ยภายนอก
คอนโดมิเนียมด้ านย่อยวัสดุและองค์ประกอบทางโครงสร้ างของคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม ในย่านถนนพระราม 3 ด้ านขนาดพื ้นที่ใช้ สอยและระดับ
ราคา อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ทุกข้ อ โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า
มาก 3.ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านลักษณะห้ องของคอนโดมิเนียมและด้ านเงื่อนไขก่อน
เลือกซื ้อคอนโดมิเนียม มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม ในย่านถนน
พระราม 3 ด้ านขนาดพื ้นที่ใช้ สอยและระดับราคา อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.01 ทุกข้ อ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า
(รัตนา กาญจนพูนผล, 2549) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและการเปิ ดรับสื่อที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ของผู้บริ โภค เขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 -35 ปี
สถานภาพโสด อาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ ตอ่ เดือนไม่เกิน 20,000 บาท รายได้ ครอบครัว
ไม่เกิน 40,000 บาท และมีจานวนผู้อยู่อาศัยในบ้ าน 1 คน ซึ่งปั จจัยด้ านส่วนประสมการตลาด
ได้ แก่ ด้ าน ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้ านการ
ส่ง เสริ ม การตลาด โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง การเปิ ดรับสื่ อ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วน
แรงจูงใจใน การตัดสินใจซื ้อ อยู่ในระดับมาก สาหรับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ้ ได้ แก่ บุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื อ้ คอนโดมิเนียม คือ
ตนเอง เพื่ อ น และบุค คลในครอบครั ว อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นใหญ่ ซื อ้ คอนโดมิ เ นี ย มในราคา
ประมาณ 2,924,155 บาท และมีขนาดประมาณ 43.05 ตารางเมตร โดยจะแนะนาบุคคลอื่นให้
ซือ้ คอนโดมิ เนี ยม อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้ บริ โภคที่มีรายได้ ต่อเดือนและรายได้ ครอบครัวที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการ ตัดสินใจ ซือ้ คอนโดมิเนียมของบริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ท
เนอร์ จากัด ด้ านความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกัน และผู้บริ โภคที่มี เพศ อายุ รายได้ ตอ่ เดือนที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมใน การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนียม ของบริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ท
เนอร์ จากัด ด้ านแนะนา บุคคลอื่นให้ ซื ้อคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนียมของบริ ษัท พลัส พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ด้ านความพึงพอใจโดยรวม และด้ านแนะนาบุคคลอื่น อย่างมี นัยสาคัญ
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ทางสถิ ต ที่ ร ะดับ 0.01 4. ปั จจั ย ด้ านการเปิ ดรั บ สื่ อ ด้ านสื่ อ มวลชน และสื่ อ เฉพาะกิ จ มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของบริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ท
เนอร์ จากัด ด้ านความพึงพอใจโดยรวม และปั จจัยด้ านการเปิ ดรับสื่อ ด้ านสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ
และสื่อ บุคคล มี ความสัม พันธ์ กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนียมของบริ ษัท พลัส
พร็อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัดด้ านแนะนาบุคคลอื่น อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ปั จ จัย ด้ า นแรงจูง ใจในการตัด สิ น ใจซื อ้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติก รรมในการตัด สิ น ใจ ซื อ้
คอนโดมิเนียมของบริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ด้ านความพึงพอใจโดยรวม และ
ด้ านแนะนาบุคคลอื่นให้ ซื ้อคอนโดมิเนียม อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
(กมลวรรณ พยุงแก้ ว, 2560) ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริ การที่ มีความสัมพันธ์ กบั
การ ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนี ยมของพนักงานบริ ษัท เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร.ผลการวิจัย
พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ 31-40 ปี มี ส ถานภาพ โสด ระดับ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ทัศนคติส่วน
ประสมการตลาดบริ การโดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับดี มากทุกด้ าน เรี ยง จากมากไปน้ อยคือ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านสถานที่ ด้ านกระบวนการ ด้ าน บุคลากร ด้ านราคา
ด้ านส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ พนักงานบริ ษัทเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของ พนักงานบริ ษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างงมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมการตลาดบริ การ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านสถานที่ ทาเลที่ตงั ้ ด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนีย ม
ของพนักงานบริ ษัทเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกั นในระดับต่า ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริ การ ได้ แก่ ด้ าน
บุค ลากร ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ ด้ า น กระบวนการ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ น ใจ ซื อ้
คอนโดมิเนี ยมของพนักงานบริ ษัทเอกชนในเขต กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน ระดับปานกลาง
(ดวงใจ ด่านสกุลเจริ ญกิจ, 2552) คุณค่าตราสินค้ าและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร มีผลต่อแนวโน้ มและพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป
เมนท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า 1.กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 234 คน อายุระหว่าง 26-33 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยประมาณ 20,001-30,000 บาท มีจานวน
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สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 2.ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้ า บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ในภาพรวม โดยด้ านความรู้ จกั ตราสินค้ า ด้ านคุณค่าที่เกิดจากการรับรู้ ตราสินค้ า
ด้ านความสัมพันธ์ของสินค้ ากับคุณค่าที่เกิดจากการรับรู้และด้ านความจงรักภักดีอยู่ในระดับดี 3.
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นในเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและสิ่งแวดล้ อม บมจ.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ อยู่ในระดับดี 4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการซื ้อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
(ดุษฎี ไวจงเจริ ญ , 2558) องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ มี่ อิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคบริเวณเส้ นรถไฟฟ้า BTS สายสุขมุ วิท.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1.
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี อาชีพเป็ นพนักงาน บริ ษัทเอกชน/
เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ ตอ่ เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท สถานภาพโสดและ
มีระดับการศ฿กษาสูงกว่าปริ ญญาตรี 2. ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ของผลิตภัณ ฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า มี ระดับความคิดเห็นต่อ
องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่ ใ น ระดับ ดี ม ากคื อ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วบ และด้ า นรู ป ลัก ษณ์
ผลิตภัณฑ์ ตามลาดับและมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในระดับดี คือด้ าน
ผลิตภัณฑ์หลัก 3. ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ มีความต้ องการขนาดพื น้ ที่ใช้ สอยของคอนโดมิเนียม โดย
เฉลี่ย ประมาณ 50.68 ตารางเมตรและมี งบประมาณในการซือ้ คอนโดมิเนียม โดยเฉลี่ ยประมาณ
4,045,199.98 บาท 4. ผู้ บริ โ ภคมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ผู้บริ โภคมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมากที่ สุดคื อ ด้ านการตัด สิน ใจซื อ้ และมี ร ะดับความคิดเห็น ในระดับมากคือ ด้ านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้ านการรับรู้ปัญหา และด้ านการค้ นหาข้ อมูล ตามลาดับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากร (Population) คือ ผู้บริ โภคที่มีความสนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ ผู้บริ โภคที่มีความ
สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัทพฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่เข้ ามาติดต่อ
สอบถามหรื อขอชมห้ องตัวอย่างของโครงการเนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ขนาด
ตัวอย่างจึงได้ จากการคานวณโดยใช้ สตู รที่ไม่ทราบค่าสัดส่วนประชากร (p)(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2550) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ประมาณ 95% จะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าหรื อน้ อยกว่า 5% มี
จานวน 400 คน โดยจะทาการเก็บแบบสอบถามที่สานักงานขายของโครงการคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัทพฤกษา เรี ยบเอสเตส จากัด (มหาชน) จากการคานวณจะได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจยั ทังสิ
้ ้น 400 คน สูตรการคานวณ ดังนี ้
สูตร n = Z2/ 4E2
n = (1.96)2/4*(0.05)2
= 384 คน
ได้ สารองความผิดพลาดจานวน 16 คน รวม 384+16 = 400 คน
เมื่อ n = จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
Z = ค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ 95%,
α=0.05 Z1-α/2 = Z0.975 = 1.96
E = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ เท่ากับ 0.05
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การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการสุม่ ตัวอย่างดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เนื่องจากการเก็บตัวอย่างจะแจกแบบสอบถามให้ กับผู้ที่เ ข้ าเยี่ ยมชมโครงการ ผู้วิจัยได้ ทาการ
โทรศัพท์ไปที่ Call center ของบริ ษัทพฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2562 ได้ ทราบข้ อมูล ว่าในปั จจุบนั โครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ที่อยูใ่ นระหว่างก่อสร้ างและเปิ ดให้ ผ้ บู ริ โภคที่สนใจเข้ าเยี่ยมชมโครงการมี
ทังสิ
้ ้น 8 โครงการ จึงทาการจับสลากเพื่อเลือก 4 โครงการ ได้ แก่ Plum condo rangsit alive, The
tree ดินแดง-ราชปรารภ, Plum condo สะพานใหม่ สเตชัน่ , Plum condo ราม 60 อินเตอร์ เชนจ์
ขันตอนที
้
่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ขนาดของกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัยครั ง้ นี ม้ ี จ านวน 400 ตัวอย่า ง โดยก าหนดโควตาให้ โ ครงการละ 100
ตัวอย่าง
ขันตอนที
้
่ 3 วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าติดต่อ สอบถามหรื อขอชมห้ องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่กาหนดไว้ ในขันตอนที
้
่ 1และ 2 ที่เต็มใจ
และยินดีให้ ข้อมูลจนครบ 400 ชุด
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือขัน้ ที่ 1
1. ศึกษาข้ อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบสอบถาม
2. ปรับปรุงและดัดแปลงแบบสอบถามให้ เหมาะสม
3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเนื ้อหาและเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และนาเสนอต่อ
กรรมการควบคุม สารนิพ นธ์ เพื่ อตรวจสอบก่อ นนาไปทดลองใช้ แบบสอบถามที่ ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนและจานวน
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สมาชิกในครอบครัวซึง่ เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-ended response question) แบบ
ให้ เลือกตอบหลายข้ อ (Multiple choices) แต่ละข้ อคาถามมีระดับการวัดข้ อมูลประเภทต่างๆ ดังนี ้
ข้ อ 1 เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ดังนี ้
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
ข้ อ 2 อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) โดย
กาหนดช่วงอายุดงั นี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = (ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด-ข้ อมูลที่มีค่าต่าสุด)/
จานวนชัน้
ได้ อ้างอิงจากงานวิจยั ของ ธรรศ สอนเสนา อายุสูงสุดของข้ อมูลคือ 65 ปี
และอายุต่าสุดคือ 25 ปี โดยกาหนดจานวนชันของข้
้
อมูล 4 ชัน(ธรรศ
้
สอนเสนา, 2559)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = (65-25)/4
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = 10 ปี
จากการคานวณอันตรภาคชันข้
้ างต้ น สามารถแบ่งอายุของกลุ่มตัวอย่างได้
ดังนี ้
1. 25 - 34 ปี
2. 35 - 44 ปี
3. 45 - 54 ปี
4. 55 ปี ขึ ้นไป
ข้ อ 3 ระดับการศึกษาเป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงล าดับ(Ordinal
scale)
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อ 4 สถานภาพสมรส เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ( Nominal
scale)
1. โสด
2. สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
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3. หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
ข้ อ 5 อาชีพ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1. ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานบริษัทเอกชน
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
5. อื่นๆ โปรดระบุ………..
ข้ อ ที่ 6 รายได้ ส่ ว นบุค คลเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)ได้ อ้างอิงจากงานวิจยั ของธรรศ สอนเสนา ลูกค้ ามีรายได้ ต่าสุดเฉลี่ย
อยู่ที่ 30,000 บาท และสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000 บาท จึงกาหนดรายได้ ดงั นี (้ ธรรศ สอนเสนา,
2559)
1. 30,000 – 47,499 บาท
2. 47,500 – 64,999 บาท
3. 65,000 – 82,499 บาท
4. 82,500 บาทขึ ้นไป
ข้ อที่ 7 จานวนสมาชิกในครอบครัว ใช้ การวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale) ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ ได้ อ้างอิงจากงานวิจยั ของธรรศ สอนเสนา จึง
ได้ กาหนดสมาชิกในครอบครัวดังนี ้(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
1. 1 - 2 คน
2. 3 – 4 คน
3. 5 - 6 คน
4. 7 คนขึ ้นไป
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด โดยใช้ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) ประกอบด้ วย ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ าน
ทาเลที่ตงั ้ ด้ านส่งเสริ มการตลาด ซึ่งใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตราภาคชัน(Interval
้
scale) มี
5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
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3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการแปรผล โดยใช้ สูตรการคานวณช่วงกว้ างของชัน้
ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่ มี ค่าสูง สุด -ข้ อมูลที่ มี ค่าต่าสุด /
จานวนชัน้
= (5-1)/5
= 0.8
จากนันน
้ ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย กาหนดคะแนนดังนี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 3.41 – 4.20 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับดี
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับไม่ดี
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.00 – 1.80 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อโครงการ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นคาถามแบบ (Semantic differential scale) จานวน 2 ข้ อ คาถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Closeended response question),คาถามแบบปลายเปิ ด จานวน 1 ข้ อ ,แบบมีหลายคาตอบให้ เลือก
(Multiple choice question) ให้ เลือกคาตอบเดียว จานวน 2 ข้ อ และ รวมทังสิ
้ ้น 5 ข้ อ
ข้ อที่ 1 แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อใช้ การวัดข้ อมูลแบบอันตรภาคชัน้
(Interval scale)มี 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
ซื ้อแน่นอน
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4
หมายถึง
ซื ้อ
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่ซื ้อ
1
หมายถึง
ไม่ซื ้อแน่นอน
ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการแปรผล โดยใช้ สตู รการคานวณช่วงกว้ างของชัน้
ดังนี ้
ความกว้ า งของอัน ตรภาคชัน้ = ข้ อ มูล ที่ มี ค่า สูง สุด -ข้ อ มูล ที่ มี ค่า ต่ า สุด /
จานวนชัน้
= ( 5-1)/5
= 0.8
จากนันน
้ ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย กาหนดคะแนนดังนี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแนวโน้ มการซื ้อในระดับมาก
ที่สดุ
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโน้ มการซื ้อในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแนวโน้ มการซื ้อในระดับปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโน้ มการซื ้อในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโน้ มการซื ้อในระดับน้ อย
ที่สดุ
ข้ อที่ 2 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ ใช้ การวัดข้ อมูลแบบอันตร
ภาคชัน้ (Interval scale)มี 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
แนะนาแน่นอน
4
หมายถึง
แนะนา
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่แนะนา
1
หมายถึง
ไม่แนะนาแน่นอน
ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์เฉลี่ยในการแปรผล โดยใช้ สตู รการคานวณช่วงกว้ างของชัน้
ดังนี ้
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ความกว้ า งของอัน ตรภาคชัน้ = ข้ อ มูล ที่ มี ค่า สูง สุด -ข้ อ มูล ที่ มี ค่า ต่ า สุด /
จานวนชัน้
= ( 5-1)/5
= 0.8
จากนันน
้ ามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย กาหนดคะแนนดังนี ้
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแนวโน้ มที่จะแนะนาแน่นอน
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโน้ มที่จะแนะนา
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแนวโน้ มที่ไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโน้ มที่จะไม่แนะนา
ค่าเฉลี่ยที่วดั ได้ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโน้ มที่จะไม่แนะนาแน่นอน
ข้ อที่ 3 ระดับราคาคอนโดมิเนียม ใช้ การวัดข้ อมูลแบบอัตราส่วน
ข้ อที่ 4 ใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจนานเพี ยงใด ใช้ การวัดข้ อมูลแบบ
เรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ข้ อที่ 5 ขนาดพื ้นที่ใช้ สอยของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ ใช้ การวัดข้ อมูลแบบ
เรี ยงลาดับ(Ordinal scale)
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือชิน้ ที่ 1
นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)
โดยค่าที่ได้ จะมีคา่ อยู่ที่ 0<A<1 ตังแต่
้ คา่ 0.7 ขึ ้นไปจึงจะมัน่ ใจว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อมัน่
เพียงพอ (ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ คา่ สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบัคด้ านส่วนประสมทางการตลาด
เท่ากับ 0.798 โดยด้ านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.741 ด้ านราคาเท่ากับ 0.833 ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่ายเท่ากับ 0.777 และด้ านส่งเสริมการตลาดเท่ากับ 0.777)
α =
k (covariance/variance)
1+ (k-1) covariance / variance

เมื่อ α
k
covariance

แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธ์ความเชื่อมัน่
จานวนข้ อคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่ วมระหว่างคาถาม

variance

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

ต่างๆ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษา เรื่ องส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ตอ่
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) โดยแบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ทาการศึกษาเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูลจานวน 400 ชุด ที่ได้ จากแบบสอบถาม
ของกลุม่ เป้าหมายใน 4 โครงการ ได้ แก่ Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราชปรารภ,
Plum condo สะพานใหม่ สเตชัน่ , Plum condo ราม 60 อินเตอร์ เชนจ์ ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด(มหาชน)
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้
เก็บรวบรวมจาก ตารา วิทยานิพนธ์ สารนิ พนธ์ ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ซึ่งนามาประกอบของการ
ทาวิจยั
การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ แบบสอบถามแล้ วจะนามารวบรวมมาดาเนินการดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูลเพื่อแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
2. การลงรหัสเป็ นการนาแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่ได้ กาหนดไว้
3. การประมวลผลข้ อ มูล ข้ อมูลที่ ลงรหัสแล้ วนามาบันทึกเพื่ อประมวลผลโดย
โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปรแล้ ว
คานวณค่าร้ อยละ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ
การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เบื อ้ งต้ น และการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตอบค าถามการวิ จัย ซึ่ง มี แ นวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้ อมูล
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ าน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน โดยการใช้ การแจกแจงความถี่
(Frequency) และร้ อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้ านส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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1.3 วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ใช้ การหาแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้ อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็ นสถิติที่ใช้ ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี ้
2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ ที (Independent t-test) ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ านเพศ
2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of
variance) ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณี
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ได้ แก่ ด้ านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน กรณีพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สูตรตามวิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูก่ ลุม่ ตัวอย่าง(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)
2.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ ในกรณีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ ด้ านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ เ ฉลี่ยต่อเดือน กรณี พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการ
ทดสอบเป็ นรายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ วิธี
Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูก่ ลุ่มตัวอย่าง อ้ างอิงจากงานวิจยั ของ กวี บูรพสา
ยันห์(กวี บูรพสายันห์, 2554)
2.4 สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน หรื อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด โดยใช้ สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้ อที่ 2
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5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ สถิติ
ดังนี ้
5.1.1 ค่าสถิตริ ้ อยละ (Percentage)
𝑓

P =
x 100
𝑛
เมื่อ P แทน ค่าร้ อยละ
f แทน ความถี่ของคะแนน
n แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
5.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
X = ∑X/n
เมื่อ X
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑X
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n
แทน ค่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

S.D.

=

n

∑x2 – (∑x)2

√

n (n-1)

เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑x2
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
5.2 การวิเ คราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิ งอนุม าน (Inferential Statistic) เพื่ อ
ทดสอบสมมติฐานดังนี ้
5.2.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระต่อกัน (t- test Independent) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
5.2.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของกลุม่ ทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (S12 = S22)
x1  x 2
t =
2
(n1  1) S12  (n2  1) s2  1
1
  
n1  n2  2
 n1 n2 
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เมื่อ t แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา t-distribution
x1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
x2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
s12 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
s22 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่
5.2.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของกลุ่มทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (S12 ≠ S22)

x x
s s
n n
โดยที่ Degree of freedom (df)
t

df

=

=

1

2

2

2

1

2

1

2

 2
 s1 
 n1
2

 
 s1 
 n1 

n1  1
2

s 
n 
2

2

2

2

2

 2
 s2 
 n2 
n2  1

โดย df
แทน
ค่าองศาอิสระ
เมื่อ t
แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
X1
แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
X2
แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
S12
แทน
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
S22
แทน
ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1
แทน
ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2
แทน
ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
5.2.2 ทดสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้น
ไป กรณีเมื่อค่าความแปรปรวนเท่ากัน ใช้ การทดสอบแบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
- Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
F
=
MSH
MSW
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เมื่อ

F
MSH
MSW
df

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณา F-distribution
ค่าความแปรปรวน (Mean Square) ระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวน (Mean Square) ภายในกลุม่
ค่าของชันแห่
้ งความเป็ นอิสระระหว่างกลุม่ (k-1)

ภายในกลุม่ (n-k)
k แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n แทน จานวนคะแนนทังหมด
้
กรณี พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจะใช้ การทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550)

เมื่อ LSD แทน ค่าผลต่างนัยสาคัญสาหรับการทดสอบ
t1-α/2 แทน
ค่าที่ใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่
MSE แทน ค่า Mean Square Error ที่ได้ จากตารางวิเคราะห์
ความแปรปรวน
k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดสอบ
n
แทน จานวนข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
ni
แทน จานวนข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง i
nj
แทน จานวนข้ อมูลกลุม่ ตัวอย่าง j
5.2.3 ทดสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้น
ไป กรณีเมื่อค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ใช้ สตู ร Brown-Forsythe (B) อ้ างอิงจากงานวิจยั ของ กวี
บูรพสายันห์ สามารถเขียนได้ ดงั นี ้ (กวี บูรพสายันห์, 2554)
B =
MSB
MSW'
โดยที่ MSW’

=
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เมื่อ

B
แทน
MSB แทน
MSW' แทน

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ สาหรับสถิติ

Brown-Forsythe

k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร
Si2
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
หากการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะต้ องทดสอบ
เป็ นรายคู่ เพื่อตรวจสอบว่าคู่ใดที่แตกต่างกันโดยวิธี Dunnett’s T3 อ้ างอิงจากงานวิจยั ของ กวี
บูรพสายันห์ มีสตู รดังนี ้ (กวี บูรพสายันห์, 2554)

เมื่อ dD
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Dunnett test
qD
แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test
MSS/A แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
S
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
5.2.4 สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน หรื อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล 2 ชุด โดยใช้ สตู ร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ข้ อที่ 2
r

n X

เมื่อ r
∑x
∑y

n XY   X  Y
2



  X  . n Y 2   Y 

แทน
แทน
แทน

2

2



ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลรวมคะแนนรายข้ อ (item) ของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมคะแนนรวม (Total) ของทังกลุ
้ ม่

42
∑x2 แทน
ผลรวมคะแนนชุด x แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑y2 แทน
ผลรวมคะแนนชุด y แต่ละตัวยกกาลังสอง
∑xy แทน
ผลรวมของผลคูณระหว่าง x และ y
n
แทน
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีคา่ ระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 คือ
ค่า r มี ค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
ค่า r มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r มีคา่ เข้ าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันและค่าที่เข้ าใกล้ 1 หมายความว่ามีความสัมพันธ์กนั มาก
ค่า r มี ค่า เข้ า ใกล้ -1 ถึ ง 0 แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตามมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกันและค่าที่เข้ าใกล้ -1 หมายความว่ามีความสัมพันธ์กนั มาก
ค่า r = 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั นี ้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความหมาย
0.81 - 1.00
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.61 - 0.80
มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างสูง
0.41 - 0.60
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.21 - 0.40
มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่า
0.01 - 0.20
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ถ้ าค่า r มีคา่ เท่ากับ 0 แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ม้ ุ่งศึกษาเรื่ อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)” โดยผู้วิจยั ได้ ทาการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้ ทงสิ
ั ้ ้น 386 ตัวอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ
ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
X
แทน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D.
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณา (t-distribution)
df
แทน
ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
F
แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการพิจารณา (F-distribution)
SS
แทน
ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of Freedom)
MS
แทน
ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Mean
Square)
Prob.(p) แทน
ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
H0
แทน
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน
ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
การนาเสนอข้ อมูล
ในส่ ว นของการน าเสนอผลของการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล และการแปรผลข้ อมู ล นัน้ ได้
ดาเนินการวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางโดยมีคาอธิบาย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตอนของแบบสอบถาม ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
ตอนที่ 3 แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้ อ โดยสถิติเชิงอนุมาน
ดังนี ้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน
มีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเ นียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย และการส่ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว โดย
นาเสนอข้ อมูลสถิตเิ ชิงพรรณนาประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยวิเคราะห์แต่ละตอนของแบบสอบถาม ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 3 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านเพศ

เพศ

ข้ อมูลส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
รวม

จานวนผู้บริ โภค
161
225
386

ร้ อยละ
41.7
58.3
100
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จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริ โภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 225 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 58.3 เป็ นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.7
ตาราง 4 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านอายุ

อายุ

ข้ อมูลส่วนบุคคล
25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวนผู้บริ โภค
97
160
108
21
386

ร้ อยละ
25.1
41.5
28.0
5.4
100

จากตารางที่ 4 จะพบว่าความถี่ของข้ อมูล อายุ 55 ปี ขึ ้นไปมีจานวนข้ อมูลน้ อยจึงได้ รวม
ข้ อมูลอายุ 55 ปี ขึ ้นไปกับข้ อมูลอายุ 45-54 ปี ดังตารางที่ 5
ตาราง 5 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านอายุ

อายุ

ข้ อมูลส่วนบุคคล
25-34 ปี
35-44 ปี
45 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวนผู้บริ โภค
97
160
129
386

ร้ อยละ
25.1
41.5
33.4
100

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้บริ โภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 41.5
รองลงมามีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 33.4 และอายุ 25-34 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 25.1
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ตาราง 6 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

ข้ อมูลส่วนบุคคล
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวนผู้บริ โภค
201
185
386

ร้ อยละ
52.1
47.9
100

จากตาราง 6 พบว่าผู้บริ โภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาจบปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้ อยละ 52.1 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.9
ตาราง 7 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านสถานภาพ

สถานภาพ

ข้ อมูลส่วนบุคคล
โสด
สมรส/อยู่ด้วยกัน
รวม

จานวนผู้บริ โภค
148
238
386

ร้ อยละ
38.3
61.7
100

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้บริ โภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็ นร้ อย
ละ 61.7 และสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 38.3
ตาราง 8 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านอาชีพ
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อาชีพ

ข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
อื่นๆ
รวม

จานวนผู้บริ โภค
74
237
54
11
10
386

ร้ อยละ
19.2
61.4
14.0
2.8
2.6
100.0

จากตารางที่ 8 จะพบว่าความถี่ของข้ อมูลอาชีพ พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอาชีพอื่นๆมีจานวน
ความถี่ข้อมูลน้ อยจึงได้ รวมข้ อมูลอาชีพ พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอาชีพอื่นๆกับข้ อมูล อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวอาดังตารางที่ 9
ตาราง 9 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
ด้ านอาชีพ

อาชีพ

ข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้าน/อื่นๆ
รวม

จานวนผู้บริ โภค
74
237
75
386

ร้ อยละ
19.2
61.4
19.4
100

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้บริ โภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อย
ละ 61.4 รองลงมาคืออาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้าน/อื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 19.4 และ
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 19.2
ตาราง 10 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ บริ โภคที่ตอบแบบสอบ
ถาม ด้ านรายได้ สว่ นบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน
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ข้ อมูลส่วนบุคคล
รายได้ สว่ นบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,000-47,499 บาท
47,500-64,999 บาท
65,000-82,499 บาท
82,500 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวนผู้บริ โภค
139
140
31
76
386

ร้ อยละ
36.0
36.3
8.0
19.7
100

จากตาราง 10 พบว่าผู้บริ โภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 36.3 รองลงมามีรายได้ 30,000-47,499 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.0 รองลงมามีรายได้ 82,500
บาทขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 19.7 และมีรายได้ 65,000-82,499 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.0
ตาราง 11 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบ
ถาม ด้ านจานวนสมาชิกในครอบครัว

จานวนสมาชิกในครอบครัว

ข้ อมูลส่วนบุคคล
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7 คนขึ ้นไป
รวม

จานวนผู้บริ โภค
75
216
85
10
386

ร้ อยละ
19.4
56.0
22.0
2.6
100.0

จากตารางที่ 11 จะพบว่าความถี่ของข้ อมูล จานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 7 คนขึ ้น
ไปมีจานวนความถี่ ข้อมูลน้ อย จึงได้ รวมข้ อมูลจานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 7 คนขึ ้นไปกับ
ข้ อมูลจานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน ดังตารางที่ 12
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ตาราง 12 แสดงจานวน(ความถี่) และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบ
ถามด้ านจานวนสมาชิกในครอบครัว

จานวนสมาชิกในครอบครัว

ข้ อมูลส่วนบุคคล
1-2 คน
3-4 คน
5 คนขึ ้นไป
รวม

จานวนผู้บริ โภค
75
216
95
386

ร้ อยละ
19.4
56.0
24.6
100

จากตาราง 12 จานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าผู้บริโภคที่สนใจคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีจานวน
สมาชิกครอบครัว 3-4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.0 รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป คิด
เป็ นร้ อยละ 24.6 และมีสมาชิก 1-2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.4
ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริ โภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด(มหาชน)
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้ านส่งเสริมการตลาด
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.85
3.65
3.60
3.96
3.76

S.D.
0.52
0.65
0.59
0.58
0.39

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตาราง 13 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ในระดับดี มี
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ค่าเฉลี่ย 3.76 ซึ่งสามารถเรี ยงดาดับในแต่ละด้ านของส่วนประสมทางการตลาด โดยเรี ยงลาดับ
จากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
ลาดับ 1 ด้ านส่งเสริมการตลาด อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.96
ลาดับ 2 ด้ านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.85
ลาดับ 3 ด้ านราคา อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.65
ลาดับ 4 ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.60
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริ โภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้
สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิต
มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้ วนและจานวน
มากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า
สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการ
คมนาคม
การออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ อง
เหมาะสมกับผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง
วัสดุอปุ กรณ์ที่ติดตังในห้
้ องมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
และได้ มาตรฐาน
ด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.81

S.D.
0.78

ระดับความคิดเห็น
ดี

3.94

0.63

ดี

3.84

0.80

ดี

3.98

0.76

ดี

3.67

0.75

ดี

3.85

0.52

ดี

จากตาราง 14 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.85 ซึ่งสามารถเรี ยงลาดับเป็ นรายข้ อในด้ านผลิตภัณฑ์จาก
มากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
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ลาดับ 1 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคเห็นด้ วยกับข้ อการออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ อง
เหมาะสมกับผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.98
ลาดับ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับ ข้ อมีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้ วนและ
จานวนมากพอ เช่น ฟิ ตเนส สระว่ายน ้า อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.94
ลาดับ 3 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคเห็นด้ วยกับข้ อสถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการ
คมนาคม อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.84
ลาดับ 4 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับ ข้ อคอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา
ออกแบบได้ สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิต อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.81
ลาดับ 5 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคเห็นด้ วยกับข้ อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ติดตังในห้
้ อง มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมและได้ มาตรฐาน อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.67
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตั วอย่าง
ผู้บริ โภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ านราคา
ด้ านราคา
ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับทาเลสถานที่ตงั ้
โครงการ
ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับขนาดห้ อง
ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับวัสดุอปุ กรณ์ที่
จัดหาให้
ด้ านราคาโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.72

S.D.
0.77

ระดับความคิดเห็น
ดี

3.72
3.52

0.77
0.81

ดี
ดี

3.65

0.65

ดี

จากตาราง 15 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ านราคา
อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.65 ซึง่ สามารถเรี ยงลาดับเป็ นรายข้ อในด้ านราคาจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
ลาดับ 1 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคเห็นด้ วยกับข้ อราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับทาเลสถาน
ที่ตงโครงการ
ั้
อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.72
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ลาดับ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับข้ อราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับขนาดห้ อง
อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.72
ลาดับ 3 กลุ่ม ตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับมี ข้อราคาห้ องไม่สูง เหมาะสมกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่จดั หาให้ อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.52
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริ โภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
สามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี
webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อได้
สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน
สานักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทางมีที่
จอดรถมากพอ
มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่
เป็ นประจา
ด้ านช่องทางจัดจาหน่ายโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.12

S.D.
0.74

ระดับความคิดเห็น
ดี

3.23

0.72

ปานกลาง

3.45

0.69

ดี

3.60

0.59

ดี

จากตาราง 16 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ าน
ช่องทางจัดจาหน่ายอยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.60 ซึง่ สามารถเรี ยงลาดับเป็ นรายข้ อในด้ านช่องทาง
จัดจาหน่ายจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
ลาดับ 1 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับข้ อสามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet
และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อได้ สะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน อยู่ในระดับดี
มีคา่ เฉลี่ย 4.12
ล าดับ 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บริ โ ภคเห็ น ด้ ว ยกั บ มี ข้ อมี ก ารออกบู ธ ตามงานขาย
คอนโดมิเนียมต่างๆอยูเ่ ป็ นประจา อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.45
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ลาดับ 3 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคไม่แน่ใจกับข้ อสานั กงานขายโครงการง่ ายต่อการ
เดินทางมีที่จอดรถมากพอ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.23
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริ โภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ านส่งเสริมการตลาด
ด้ านส่งเสริมการตลาด
มีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจอง
ภายในเวลาที่กาหนด
ของแถมมีราคาสูงทาให้ นา่ สนใจ
โครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่า
สูงมีความน่าสนใจ
โปรโมชัน่ ฟรี คา่ ธรรมเนียมในการโอนห้ องมี
ความน่าสนใจ
ด้ านส่งเสริมการตลาดโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.11

S.D.
0.74

ระดับความคิดเห็น
ดี

3.69
3.87

0.74
0.82

ดี
ดี

4.16

0.69

ดี

3.96

0.58

ดี

จากตาราง 17 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่มีตอ่ ส่วนประสมทาง
การตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ในด้ าน
ส่งเสริ มการตลาดอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.96 ซึ่งสามารถเรี ยงลาดับเป็ นรายข้ อในด้ า นส่งเสริ ม
การตลาดจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
ลาดับ 1 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับข้ อโปรโมชัน่ ฟรี ค่าธรรมเนียมในการโอน
ห้ องมีความน่าสนใจ อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 4.16
ลาดับ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับมีข้อมีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงใน
การจองภายในเวลาที่กาหนด อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 4.11
ลาดับ 3 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับข้ อโครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลด
มูลค่าสูงมีความน่าสนใจ อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.87
ลาดับ 4 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคเห็นด้ วยกับข้ อของแถมมีราคาสูงทาให้ น่าสนใจ อยู่ใน
ระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.69
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ตอนที่ 3 แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

ค่าเฉลี่ย
3.22
3.45

S.D.
0.71
0.69

แปลผล
ปานกลาง
แนะนา

จากตาราง 18 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low
Rise ของ บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.22 และกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่ คิดว่าจะแนะนาหรื อบอกต่อให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.45
ตาราง 19แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับราคา คอนโดมิเนียม Low Rise ་
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
ระดับราคาที่สนใจ
ราคา

ต่าสุด
1,000,000

สูงสุด
5,000,000

ค่าเฉลี่ย
2,279,378.24

S.D.
783,688.68

จากตาราง 19་กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคสนใจที่จะซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ในระดับราคาต่าสุด 1,000,000 บาท และสูงสุด 5,000,000
บาท โดยมีคา่ เฉลี่ย 2,279,378.24 บาท และมีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 783,688.68 บาท
ตาราง 20แสดงจานวนร้ อยละของระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
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ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ
ภายใน 1 สัปดาห์
1 สัปดาห์ - 1 เดือน
1-2 เดือน
2-3 เดือน
3 เดือนขึ ้นไป
รวม

จานวน
0
43
87
43
213
386

ร้ อยละ
0
11.14
22.54
11.14
55.18
100

จากตาราง 20 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อส่วนใหญ่ 3 เดือนขึ ้น
ไป คิดเป็ นร้ อยละ 55.18 รองลงมา ใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ 1-2 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ
22.54 และใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ1 สัปดาห์ - 1 เดือน และ 2-3 เดือน เท่ากัน คิดเป็ นร้ อย
ละ 11.14
ตาราง 21 แสดงจานวนร้ อยละของขนาดพื ้นที่ใช้ สอยที่ต้องการ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค
ขนาดพื ้นที่ใช้ สอยที่ต้องการ
ห้ องสตูดโิ อ(เนื ้อที่ 20.5-24.5 ตารางเมตร)
1 ห้ องนอน(เนื ้อที่ 22.5-34.5 ตารางเมตร)
2 ห้ องนอน(เนื ้อที่ 33.5-52.5 ตารางเมตร)
รวม

จานวน
10
268
108
386

ร้ อยละ
2.60
69.40
28.00
100

จากตาราง 21 กลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภค ส่วนใหญ่มีความต้ องการ คอนโดมิเนียม Low Rise
་บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ขนาด 1 ห้ องนอน (เนื ้อที่ 22.5-34.5 ตารางเมตร) คิด
เป็ นร้ อยละ 69.40 รองลงมาคือ 2 ห้ องนอน (เนื ้อที่ 33.5-52.5 ตารางเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 28.00
และห้ องสตูดโิ อ (เนื ้อที่ 20.5-24.5 ตารางเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 2.60 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้ อ โดยสถิตเิ ชิงอนุมาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่
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แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ บริ โ ภคที่ มี เ พศแตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ าน จะใช้ การทดสอบค่ า โดยใช้ สถิ ติ
(Independent Samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อ Sig. 2 tailed Prob.(p) มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบดังตาราง 13
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มตัวอย่างก่อนโดย
ใช้ Levene’s Test โดยสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ
even
e Levene’s

ตัวแปรที่
ศึกษา

Test for
Equality of
Varinces

F

เพศ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

Sig

t-test for Equality of
Means

t

df

Sig.(2tailed)

แนวโน้ ม
ตัดสินใจ
ซื ้อ

Equal
variance
assumed

0.060

0.806

ชาย

161

3.00

0.806

หญิง

225

3.38

0.579

-5.421

384

0.000*
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ตาราง 22 (ต่อ)

ตัวแปรที่
ศึกษา

even
e Levene’s

Test for
Equality of
Varinces

F

เพศ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

Sig

t-test for Equality of
Means

t

df

Sig.(2tailed)

แนวโน้ มที่
จะบอกต่อ/
แนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อ

Equal
11.501
variance
not
assumed

0.001*

ชาย

161

3.40

0.801

หญิง

225

3.48

0.591

-1.169

278.76

0.244

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที (t-test) จากการ
วิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมี แนวโน้ มตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยเพศ
หญิงมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อมากกว่าเพศชาย
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที (t-test)
จากการวิเ คราะห์ พ บว่า มี ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.244 ซึ่ง มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรั บ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้ ม
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
H0 : ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
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H1 : ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้ การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
เท่ากัน และจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยจะทาการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s
Test โดยมีสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 23 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Leven’s Test
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
Levene Statistic
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
14.397
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
16.060
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

df 1

df 2

Sig.

2
2

383
383

0.000*
0.000*

จากตาราง 23 พบว่าแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่า ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุ โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe(B)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ

Levene Statistic

df 1

df 2

Sig.

21.220

2

269.938

0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุ สามารถสรุปผลได้ ว่า มีคา่
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อแตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันกับ แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)โดยวิธี
Dunnett’s T3
แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ
1. 25-34 ปี

X
3.540

2. 35-44 ปี

3.273

3. 45 ปี ขึ ้นไป

2.934

1. 25-34 ปี
3.540
-

2. 35-44 ปี
3.273
0.267
(0.018)*
-

3. 45 ปี ขึ ้นไป
2.934
0.606
(0.000)*
0.339
(0.000)*
-
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*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 25 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี กับอายุ 35-44 ปี มีค่า
Sig.เท่ากับ 0.018 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 35-44 ปี อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.267
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี กับอายุ 45 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ
0.000 หมายความว่ า ผู้ บริ โ ภคที่ มี อ ายุ 25-34 ปี จะมี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.606
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี กับอายุ 45 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ
0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มี อายุ 35-44 ปี จะมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.339
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุ โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe(B)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

Levene
Statistic

df 1

df 2

Sig.

96.973

2

347.926 0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุ สามารถสรุปผลได้ ว่า
มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
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สมมติฐานรอง (H1) ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซือ้
แตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 27 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันกับแนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
โดยวิธี Dunnett’s T3
แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ
1. 25-34 ปี

X
4.100

2. 35-44 ปี

3.341

3. 45 ปี ขึ ้นไป

3.082

1. 25-34 ปี
4.100
-

2. 35-44 ปี
3.341
0.759
(0.000)*
-

3. 45 ปี ขึ ้นไป
3.082
1.018
(0.000)*
0.258
(0.000)*
-

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 27 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี กับอายุ 35-44 ปี มีค่า
Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 35-44 ปี อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.759
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี กับอายุ 45 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ
0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 1.018
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี กับอายุ 45 ปี ขึ ้นไป มีคา่ Sig.เท่ากับ
0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
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คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.258
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ าน จะใช้ การทดสอบค่ า โดยใช้ สถิ ติ
(Independent Samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อ Sig. 2 tailed Prob.(p) มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบดังตาราง 19
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มตัวอย่างก่อนโดย
ใช้ Levene’s Test โดยสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามสถานภาพ

ตัวแปรที่
ศึกษา

Leve
Levene’s
ne

Test for
Equality of
Varinces

F

สถาน
ภาพ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

Sig

t-test for Equality of
Means

t

df

Sig.(2tailed)

แนวโน้ ม
ตัดสินใจ
ซื ้อ

21.374
Equal
variance
not
assumed

0.000*

โสด

148

3.49

0.733

สมรส/
อยู่
ด้ วยกัน

238

3.05

0.637

6.003

279.41

0.000*
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ตาราง 28 (ต่อ)

ตัวแปรที่
ศึกษา

Levene’s Test
for Equality of
Varinces

F

สถาน
ภาพ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

Sig

t-test for Equality of
Means

t

df

Sig.(2tailed)

2.576
แนวโน้ มที่ Equal
จะบอกต่อ/ variance
แนะนาให้ assumed
ผู้อื่นซื ้อ

0.109

โสด

148

3.72

0.581

สมรส/
อยู่
ด้ วยกัน

238

3.28

0.639

6.528

384

0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ สถิติทดสอบ
ค่าที (t-test) จากการวิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กันมี แนวโน้ มตัดสินใจซื อ้ คอนโดมิเนี ยม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/ออยูด่ ้ วยกัน
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที (ttest) จากการวิเคราะห์พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่มีสถานภาพโสดมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/ออยูด่ ้ วยกัน
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สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเ นียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึก ษาแตกต่า งกั น มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ าน จะใช้ การทดสอบค่ า โดยใช้ สถิ ติ
(Independent Samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อ Sig. 2 tailed Prob.(p) มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบดังตาราง 19
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มตัวอย่างก่อนโดย
ใช้ Levene’s Test โดยสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามระดับ
การศึกษา
Leve
Levene’s
ne

ตัวแปรทีศ่ กึ ษา

Test for
Equality of
Varinces

F

สถานภาพ

จานวน ค่าเฉลี่ย

S.D.

Sig

t-test for Equality of
Means

t

df

Sig.(2tailed)

แนวโน้ ม
ตัดสินใจซื ้อ

Equal
variance
not
assumed

8.703

0.000*

ปริ ญญา
ตรี

201

3.000

0.652

สูงกว่า
ปริ ญญา
ตรี

185

3.46

0.691

-6.63

376.443

0.000*
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ตาราง 29 (ต่อ)
Leve
Levene’s
ne

ตัวแปรทีศ่ กึ ษา

Test for
Equality of
Varinces

F

สถานภาพ

จานวน ค่าเฉลี่ย

S.D.

Sig

t-test for Equality of
Means

t

df

Sig.(2tailed)

แนวโน้ มที่
จะบอกต่อ/
แนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อ

Equal
variance
assumed

1.922

0.166

ปริ ญญา
ตรี

201

3.33

0.665

สูงกว่า
ปริ ญญา
ตรี

185

3.58

0.688

-3.63

384

0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) จากการวิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
นัน่ คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) แตกต่า งกัน โดยผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึก ษาสูง กว่า ปริ ญ ญาตรี มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติทดสอบค่าที
(t-test) จากการวิเคราะห์พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีแนวโน้ ม
ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมากกว่าผู้บริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
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สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
H0 : ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี แ นวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี แ นวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้ การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Varince : One Way ANOVA) ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม
เท่ากัน และจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยจะทาการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s
Test โดยมีสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 30 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Leven’s Test
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
Levene Statistic
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
1.639
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
50.259

df 1

df 2

Sig.

2
2

383
383

0.196
0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 30 พบว่าแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.196 ซึ่ง มากกว่า 0.05
หมายความว่า ปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐ านหลัก (H0)แสดงว่า ค่าความ
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แปรปรวนของแต่ล ะกลุ่มแตกไม่ต่างกันและจะใช้ สถิติ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)ในการทดสอบ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอาชีพ โดย
ใช้ สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way
ANOVA)ในการทดสอบ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตส จากัด (มหาชน)

แหล่งความ
แปรปรวน

แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

5.696
187.143
192.839

df

MS

F

Sig.

2
383
385

2.848

5.829

0.003*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอาชีพ สามารถสรุปผลได้ ว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อแตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จั ย จึง ได้ ท าการทดสอบการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหลายๆคูใ่ นเวลาเดียวกัน (Multiple Comparison) ด้ วย
วิธี LSD

69
ตาราง 32 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริ โภคที่มี อาชีพแตกต่างกันกับแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)โดยวิธี
LSD
แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ

1. ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
2. พนักงาน
บริษัทเอกชน
3. ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/
แม่บ้านและอื่นๆ

X
3.310

1. ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

2. พนักงาน
บริษัทเอกชน2

3.31

3.13
0.180
(0.054)

3.130

3.426

-

-

3. ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/
พ่อบ้ าน/
แม่บ้านและ
อื่นๆ
3.426
-0.116
(0.312)
-0.296
(0.002)*
-

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 32 ผลการทดสอบระหว่างอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงาน
บริ ษัทเอกชน มีค่า Sig.เท่ากับ 0.054 หมายความว่า อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบระหว่างอาชี พข้ าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ กับอาชี ประกอบธุรกิ จ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้ าน มีค่า Sig.เท่ากับ 0.312 หมายความว่า อาชีพ ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบระหว่างอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน กับ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/
พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.002 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส มากกกว่าอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.296
ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอาชีพ โดย
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

Levene df 1
Statistic
16.637 2

df 2

Sig.

311.824 0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 33 ผลการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ มที่ จ ะบอกต่ อ หรื อ แนะน าให้ ผู้ อื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอาชีพ
สามารถสรุปผลได้ ว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมี แนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อแตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 34 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของผู้บริ โภคที่มี อาชีพแตกต่างกันกับแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3
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แนวโน้ ม
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อ
1. ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

X
3.45

1. ข้ าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3.45
-

2. พนักงาน
บริษัทเอกชน
3.268
0.182

(0.169)
2. พนักงาน
บริษัทเอกชน
3. ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/
แม่บ้านและอื่นๆ

3.268

3.564

-

3. ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/
แม่บ้านและอื่นๆ
3.564
-0.114

(0.572)
-0.296
(0.000)*
-

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 34 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีอาชีพ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
กับอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีคา่ Sig.เท่ากับ 0169 หมายความว่า อาชีพข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ
0.05
ผลการทดสอบระหว่า งผู้บริ โภคที่ มี อาชี พ ข้ าราชการ/พนักงานรั ฐ วิสาหกิ จ กับ อาชี พ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ มีค่า Sig.เท่ากับ 0.572 หมายความว่า อาชี พ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน กับอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ มี ค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่ มีอาชี พ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
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คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.296
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้ การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
เท่ากัน และจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยจะทาการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s
Test โดยมีสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 35 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Levene’s Test
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

Levene
Statistic
33.556
23.086

df 1

df 2

Sig.

3
3

382
382

0.000*
0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 35 พบว่าแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มี ค่า Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05
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หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามรายได้ โดย
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Levene
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) Statistic
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
33.931

df 1

df 2

Sig.

3

277.103 0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอาชีพ สามารถสรุปผลได้ ว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมี แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ แตกต่าง
กัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 37 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันกับ แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)โดยวิธี
Dunnett’s T3
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แนวโน้ ม
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อ
30,000-47,499
บาท
47,500-64,999
บาท
65,000-82,499
บาท
82,500 บาทขึ ้น
ไป

X
3.31

30,00047,499 บาท

47,50064,999 บาท

3.31
-

3.451

2.355

3.001

82,500 บาท
ขึ ้นไป

3.451
-0.141

65,00082,499
บาท
2.355
0.955

(0.412)
-

(0.000)*
1.095

(0.000)*
0.450

(0.000)*
-

(0.000)*
-0.645

3.001
0.309

(0.000)*
-

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 37 ผลการทดสอบระหว่างผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ 30,000-47,499 บาท กับ
รายได้ 47,500-64,999 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.412 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,00047,499 บาท กับรายได้ 47,500-64,999 บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ
0.05
ผลการทดสอบระหว่า งผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ 30,000-47,499 บาท กับ รายได้ 65,00082,499 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะ
มีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.955
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับรายได้ 82,500 บาท
ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมี

75
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.309
ผลการทดสอบระหว่า งผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ 47,500-64,999 บาท กับรายได้ 65,00082,499 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะ
มีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 1.095
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท กับรายได้ 82,500 บาท
ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.450
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทบาท กับรายได้ 82,500
บาทขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป จะมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.645
ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกต่างกันของแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามรายได้ โดย
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

Levene
Statistic

df 1

22.507

3

df 2

Sig.

284.275 0.000*
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จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามอาชีพ สามารถสรุปผลได้
ว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริ โภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อ แตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 39 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริโภคที่มีรายได้ แตกต่างกันกับแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3
แนวโน้ ม
พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อ
30,000-47,499
บาท
47,500-64,999
บาท
65,000-82,499
บาท
82,500 บาทขึ ้น
ไป

X
3.47

30,00047,499 บาท

47,50064,999 บาท

65,00082,500
82,499 บาท บาทขึ ้นไป

3.47

3.681
-0.211

3.35
0.120

(0.060)
-

(0.768)
0.331

(0.000)*
0.686

(0.024)*
-

(0.000)*
0.355

-

3.681

3.35

2.995

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

2.995
0.475

(0.009)*
-
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จากตาราง 39 ผลการทดสอบระหว่างผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ 30,000-47,499 บาท กับ
รายได้ 47,500-64,999 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.060 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,00047,499 บาท กับรายได้ 47,500-64,999 บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ
0.05
ผลการทดสอบระหว่า งผู้บ ริ โภคที่ มี รายได้ 30,000-47,499 บาท กับ รายได้ 65,00082,499 บาท มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.768 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับ
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับรายได้ 82,500 บาท
ขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.475
ผลการทดสอบระหว่ า งผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ 47,500-64,999 บาท กับ รายได้ 65,00082,499 บาท มีค่า Sig.เท่ากับ 0.024 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะ
มีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.331
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท กับรายได้ 82,500 บาท
ขึน้ ไป มี ค่า Sig.เท่ า กับ 0.000 หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ 47,500-64,999 บาท จะมี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.686
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทบาท กับรายได้ 82,500
บาทขึ ้นไป มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.009 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท จะมี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.355
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สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน
H0 : ผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่
แตกต่างกัน
H1 : ผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเ นียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้ การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
เท่ากัน และจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)ในกรณีที่ความความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยจะทาการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Leven’s
Test โดยมีสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 40 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Levene’s Test
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

Levene
Statistic
12.189
36.926

df 1

df 2

Sig.

2
2

383
383

0.000*
0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 40 พบว่าแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มี ค่า Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05
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หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันและจะใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B) ในการทดสอบ
ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแตกต่า งกัน ของแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามจานวน
สมาชิกในครอบครัว โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ

Levene df 1
Statistic
12.189 2

df 2

Sig.

245.719 0.000*

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามจานวนสมาชิกในครอบครัว
สามารถสรุปผลได้ ว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 42 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริ โภคที่มี จานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน
กับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3
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แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อ
1-2 คน

X
3.56

3-4 คน

3.162

5 คนขึ ้นไป

3.095

1-2 คน
3.56
-

3-4 คน
3.162
0.398
(0.000)*
-

5 คนขึ ้นไป
3.095
0.465
(0.000)*
0.067
(0.759)
-

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 42 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มี จานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน
กับจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวน
สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4
คน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.398
ผลการทดสอบระหว่า งผู้บ ริ โภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 1-2 คน กับ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.465
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.759 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะ
สาคัญที่ระดับ 0.05
ตาราง 43 แสดงการทดสอบความแตกต่างกัน ของแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จาแนกตามจานวน
สมาชิกในครอบครัว โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe(B)
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แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ

Levene df 1
Statistic
50.465 2

df 2

Sig.

316.268 0.000*

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จ าแนกตามจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว สามารถสรุปผลได้ ว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
แตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ แตกต่างกัน
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ค่า เฉลี่ ย คู่ใ ดบ้ า งที่ แ ตกต่า งกัน ผู้วิ จัย จึง ได้ ท าการทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธี Dunnett’s T3
ตาราง 44 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคูข่ องผู้บริ โภคที่มี จานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน
กับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)โดยวิธี Dunnett’s T3
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อ
1-2 คน

X
4.00

3-4 คน

3.356

5 คนขึ ้นไป

3.221

1-2 คน 3-4 คน
4.00 3.356
0.644
(0.000)*
-

5 คนขึ ้นไป
3.221
0.779
(0.000)*
0.135
(0.116)
-

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 44 ผลการทดสอบระหว่างผู้บริ โภคที่มี จานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน
กับจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวน
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สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.644
ผลการทดสอบระหว่า งผู้บ ริ โภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 1-2 คน กับ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
5 คนขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย 0.779
ผลการทดสอบระหว่างผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป มีค่า Sig.เท่ากับ 0.116 หมายความว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะ
สาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อย ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้ าน มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ตาราง 45 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและราย
ด้ านกับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed)
การตลาด
Correlation
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
0.361
0.000*
2. ด้ านราคา
0.187
0.000*
3. ด้ านช่องทางการ
0.253
0.000*
จัดจาหน่าย
4. ด้ านส่งเสริม
0.384
0.000*
การตลาด
รวม
0.439
0.000*
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ระดับ
ความสัมพันธ์
ค่อนข้ างต่า
ระดับต่า
ค่อนข้ างต่า

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ปานกลาง

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านส่งเสริ มการตลาดกับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) พบว่า
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่ า ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่ า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยที่ มี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) เท่า กับ 0.187 ซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ระดับ
ความสัม พันธ์ ค่อนข้ างต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
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(มหาชน) ในระดับที่ดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้นเล็กน้ อย
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั
ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ โดยที่มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.361 ซึง่ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภค
มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาของคอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับที่ ดีขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) เพิ่มมากขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีคา่
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยที่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.253 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ความสัม พันธ์ ค่อนข้ างต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่า ย ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับที่ดีขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้นเล็กน้ อย
4. ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยที่มีค่า
สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (r) เท่า กับ 0.384 ซึ่ง มี ความสัม พันธ์ ไ ปในทิศทางเดียวกันระดับ
ความสัม พันธ์ ค่อนข้ างต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง
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การตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากั ด (มหาชน) ในระดับ ที่ ดี ขึ น้ จะท าให้ ผู้ บริ โ ภคมี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้นเล็กน้ อย
5. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีคา่ Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั
ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยที่มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.439 ซึ่งมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง กล่าวคือเมื่อ
ผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของคอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับที่ดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้น
สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมและรายข้ อ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
โดยรวมและรายข้ อ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed) ระดับ
การตลาด
Correlation
ความสัมพันธ์
1. คอนโดมิเนียม Low
0.434
0.000*
ปานกลาง
Rise พฤกษา ออกแบบ
ได้ สวยงามเหมาะกับ
รูปแบบการใช้ ชีวิต
2. มีสิ่งอานวยความ
0.152
0.000*
ระดับต่า
สะดวกครบถ้ วนและ
จานวนมากพอ เช่น ฟิ ต
เนส , สระว่ายน ้า
3. สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทาง
0.351
0.000*
ค่อนข้ างต่า
สะดวกเหมาะต่อการ
คมนาคม
4. การออกแบบ
0.215
0.000*
ค่อนข้ างต่า
ตาแหน่งการใช้ งานใน
ห้ องเหมาะสมกับผู้อยู่
อาศัยเป็ นอย่างยิ่ง
5. วัสดุ อุปกรณ์ ที่
0.087
0.087
ไม่มีความสัมพันธ์
ติดตังในห้
้ อง มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมและได้
มาตรฐาน
รวม
0.361
0.000*
ค่อนข้ างต่า
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน
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จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้ สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้
ชีวิต มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.434 มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 1 ในระดับที่ดี
ขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นปานกลาง
ข้ อ2.มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้ วนและจานวนมากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า
มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.152 มีความสัมพันธ์ ระดับต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมี
ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 2 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
ข้ อ 3. สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการคมนาคม มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.351 มี
ความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 3 ในระดับที่ดีขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ น้
เล็กน้ อย
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ข้ อ 4. การออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ องเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยเป็ นอย่างยิ่งมี
ค่า Sig.(2-tailed) 0.000น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.215 มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 4 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้
ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 5. วัส ดุ อุปกรณ์ ที่ ติดตัง้ ในห้ อง มีคุณภาพเหมาะสมและได้ มาตรฐานมี ค่า
Sig.(2-tailed) 0.087 มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐาน
หลัก(H0) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 5 ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
สมมติฐ านที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคาโดยรวมและรายข้ อ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ค วามสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาโดยรวม
และรายข้ อ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed)
การตลาด
Correlation
1. ราคาห้ องไม่สงู
0.262
0.000*
เหมาะสมกับทาเล
สถานที่ตงโครงการ
ั้
2. ราคาห้ องไม่สงู
0.168
0.001*
เหมาะสมกับขนาด
ห้ อง
3. ราคาห้ องไม่สงู
0.041
0.422
เหมาะสมกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่จดั หาให้
รวม
0.187
0.000*
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ระดับ
ทิศทางความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ค่อนข้ างต่า
ทิศทางเดียวกัน

ต่า

ทิศทางเดียวกัน

ไม่มีความสัมพันธ์

ต่า

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ราคา โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับทาเลสถานที่ตงโครงการ
ั้
มีค่า Sig.(2-tailed)
0.000 น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.262 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ส่วน
ประสมทางการตลาด ด้ านราคา ข้ อ 1 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ ม พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย
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ข้ อ2.ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับขนาดห้ อง มีค่า Sig.(2-tailed) 0.001 น้ อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.168 มี
ความสัม พันธ์ ระดับต่ าทิ ศ ทางเดี ยวกัน กล่าวคื อเมื่ อ ผู้บริ โภคมี ค วามคิด เห็ น ส่ว นประสมทาง
การตลาด ด้ านราคา ข้ อ 2 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
ข้ อ 3. ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับวัสดุอปุ กรณ์ที่ จดั หาให้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.422
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ข้ อ 3 ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม
และรายข้ อ มีความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
H0 : ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย ไม่ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่ายโดยรวมและรายข้ อกับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
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ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed)
การตลาด
Correlation
1. สามารถหาข้ อมูลได้
-0.041
0.423
ง่ายจาก Internet และมี
webpage ของโครงการ
รองรับสามารถติดต่อได้
สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง
รอนาน
2. สานักงานขาย
0.355
0.000*
โครงการง่ายต่อการ
เดินทาง มีที่จอดรถมาก
พอ
3. มีการออกบูธตาม
0.321
0.000*
งานขายคอนโดมิเนียม
ต่างๆอยูเ่ ป็ นประจา
รวม
0.253
0.000*
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ระดับ
ความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 สามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับ
สามารถติดต่อได้ สะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.423 มากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) และยอมรั บสมมติฐ านหลัก(H0) หมายความว่าส่ว นประสมทาง
การตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 1 ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ข้ อ2.สานักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีที่จอดรถมากพอ มีค่า Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
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(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.355 มีความสัมพันธ์ ระดับ ค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 2 ในระดับที่ดี
ขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 3. มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิ เนียมต่างๆอยู่เป็ นประจา มีค่า Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.321 มี ความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่ อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจั ดจาหน่าย ข้ อ 3 ในระดับที่ดี
ขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
สมมติฐานที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาดโดยรวมและ
รายข้ อ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ ม
การตลาดโดยรวมและรายข้ อ กับแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed)
การตลาด
Correlation
1. มีการจูงใจมอบ
0.486
0.000*
ส่วนลดมูลค่าสูงในการ
จองภายในเวลาที่
กาหนด
2. ของแถมมีราคาสูงทา
0.188
0.000*
ให้ นา่ สนใจ
3. โครงการแนะนา
0.208
0.000*
เพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลด
มูลค่าสูงมีความ
น่าสนใจ
4. โปรโมชัน่ ฟรี
0.330
0.000*
ค่าธรรมเนียมในการ
โอนห้ องมีความ
น่าสนใจ
รวม
0.384
0.000*
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน

ต่า

ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ส่งเสริมการตลาด โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 มีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจองภายในเวลาที่กาหนด มีคา่ Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
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(มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.486 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภค
มีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 1 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้
ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นปานกลาง
ข้ อ2.ของแถมมีราคาสูงทาให้ น่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ แนวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.355 มี
ความสัม พันธ์ ระดับต่ าทิ ศ ทางเดี ยวกัน กล่าวคื อเมื่ อ ผู้บริ โภคมี ค วามคิด เห็ น ส่ว นประสมทาง
การตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 2 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้น
เพียงเล็กน้ อย
ข้ อ 3. โครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่าสูงมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่ว นประสมทางการตลาดด้ านส่ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ตั ง้ ไว้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.208 มี ความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่ อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 3 ในระดับที่ดีขึ ้นจะ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 4. โปรโมชัน่ ฟรี คา่ ธรรมเนียมในการโอนห้ องมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed)
0.000 น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่ว นประสมทางการตลาดด้ านส่ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.330 มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อ
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ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 4 ในระดับที่ดีขึ ้นจะ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
สมมติฐานที่ 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้ าน มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและราย
ด้ านกับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
การตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ด้ านส่งเสริ ม
การตลาด
รวม

Pearson
Correlation
0.486
0.282
0.326

Sig.(2-tailed)
0.000*
0.000*
0.000*

ระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง
ค่อนข้ างต่า
ค่อนข้ างต่า

ทิศทางความสัมพันธ์

0.320

0.000*

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

0.525

0.000*

ปานกลาง

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
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*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านส่งเสริมการตลาดกับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) พบว่า
1. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมีคา่ Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนัยยะสาคัญ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ โดยที่ มีค่าสัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.525 ซึง่ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง
กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมี ความความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับที่ดีขึ ้น จะทา
ให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้น
2. ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่ า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยที่ มี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (r) เท่า กับ 0.486 ซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ระดับ
ความสัม พัน ธ์ ปานกลาง กล่า วคื อเมื่ อผู้บริ โภคมี ค วามความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ ส่ว นประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) ในระดับ ที่ ดี ขึ น้ จะท าให้ ผู้ บริ โ ภคมี แ นวโน้ มที่ จ ะบอกต่ อ หรื อ แนะน าให้ ผู้ อื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้น
3. ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ค่า Sig.(2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
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แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่ า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยที่ มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.282 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ คอ่ นข้ าง
ต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาของ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับที่ดีขึ ้น จะทา
ให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้นเล็กน้ อย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีคา่
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่ า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยที่ มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.326 ซึ่งมีความสัมพันธ์ ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ของคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับที่ดีขึน้ จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่ม
มากขึ ้นเล็กน้ อย
5. ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดย
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.320 ซึ่งมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันระดับ
ความสัม พันธ์ ค่อนข้ างต่า กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความความคิดเห็นเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ของคอนโดมิเนีย ม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) ในระดับที่ดีขึน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ ้นเล็กน้ อย
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สมมติฐานที่ 2.7 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวมและรายข้ อ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
โดยรวมและรายข้ อ กับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
การตลาด
Correlation
1. คอนโดมิเนียม
0.481
Low Rise พฤกษา
ออกแบบได้ สวยงาม
เหมาะกับรูปแบบ
การใช้ ชีวิต
2. มีสิ่งอานวยความ
0.320
สะดวกครบถ้ วนและ
จานวนมากพอ เช่น
ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า

Sig.(2-tailed) ระดับ
ความสัมพันธ์
0.000*
ปานกลาง

0.000*

ค่อนข้ างต่า

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน
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ตาราง 51 (ต่อ)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed) ระดับ
การตลาด
Correlation
ความสัมพันธ์
3. สถานที่ตงั ้
0.381
0.000*
ค่อนข้ างต่า
เดินทางสะดวก
เหมาะต่อการ
คมนาคม
4. การออกแบบ
0.389
0.000*
ค่อนข้ างต่า
ตาแหน่งการใช้ งาน
ในห้ องเหมาะสมกับ
ผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่าง
ยิ่ง
5. วัสดุ อุปกรณ์ ที่
0.126
0.013*
ต่า
ติดตังในห้
้ อง มี
คุณภาพเหมาะสม
และได้ มาตรฐาน
รวม
0.486
0.000*
ปานกลาง
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้ สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้
ชีวิต มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.481 มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 1 ในระดับที่ดี
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ขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ ม ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นปานกลาง
ข้ อ2.มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้ วนและจานวนมากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า
มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.320 มีความสัม พันธ์ ระดับ ค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 2 ในระดับที่ดี
ขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 3. สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการคมนาคม มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.000
น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มี ความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.381 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 3 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 4. การออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ องเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยเป็ นอย่างยิ่งมี
ค่า Sig.(2-tailed) 0.000น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากั ด (มหาชน) อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่ า
สัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.389 มี ความสัม พันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 4 ในระดับที่ดี
ขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
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ข้ อ 5. วัส ดุ อุปกรณ์ ที่ ติดตัง้ ในห้ อง มีคุณภาพเหมาะสมและได้ มาตรฐานมี ค่า
Sig.(2-tailed) 0.012 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.126 มีความสัมพันธ์ ระดับต่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมี
ความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 5 ในระดับที่ ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ ูบริ โภคมี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
สมมติฐ านที่ 2.8 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคาโดยรวมและรายข้ อ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคาโดยรวม
และรายข้ อ กับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed)
การตลาด
Correlation
1. ราคาห้ องไม่สงู
0.394
0.000*
เหมาะสมกับทาเล
สถานที่ตงโครงการ
ั้
2. ราคาห้ องไม่สงู
0.234
0.000*
เหมาะสมกับขนาด
ห้ อง
3. ราคาห้ องไม่สงู
0.082
0.108
เหมาะสมกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่จดั หาให้
รวม
0.282
0.000*
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ระดับ
ความสัมพันธ์
ค่อนข้ างต่า

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ไม่มีความสัมพันธ์

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ราคา โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับทาเลสถานที่ตงโครงการ
ั้
มีค่า Sig.(2-tailed)
0.000 น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.394 มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความ
คิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา ข้ อ 1 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแ นวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
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ข้ อ2.ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับขนาดห้ อง มีค่า Sig.(2-tailed) 0.000 น้ อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.234 มี
ความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาด ด้ านราคา ข้ อ 2 ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย
ข้ อ 3. ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับวัสดุอปุ กรณ์ที่จดั หาให้ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.108
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ข้ อ 3 ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
สมมติฐานที่ 2.9 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม
และรายข้ อ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื อ้ คอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
H0 : ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย ไม่ มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่ายโดยรวมและรายข้ อกับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson Sig.(2-tailed)
การตลาด
Correlation
1. สามารถหาข้ อมูลได้
-0.039
0.445
ง่ายจาก Internet และมี
webpage ของโครงการ
รองรับสามารถติดต่อได้
สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง
รอนาน
2. สานักงานขาย
0.378
0.000*
โครงการง่ายต่อการ
เดินทาง มีที่จอดรถมาก
พอ
3. มีการออกบูธตาม
0.482
0.000*
งานขายคอนโดมิเนียม
ต่างๆอยูเ่ ป็ นประจา
รวม
0.326
0.000*
*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ระดับ
ความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

ปานกลาง

ทิศทางเดียวกัน

ค่อนข้ างต่า

ทิศทางเดียวกัน

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
ข้ อ 1 สามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับ
สามารถติดต่อได้ สะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.445 มากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง (H1) และยอมรั บสมมติฐ านหลัก(H0) หมายความว่าส่ว นประสมทาง
การตลาดด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่าย ข้ อ 1 ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม ที่ จ ะบอกต่อ หรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
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ข้ อ2.สานักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีที่จอดรถมากพอ มีค่า Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.378 มีความสัม พันธ์ ระดับ ค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือเมื่อผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 2
ในระดับที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 3. มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็ นประจา มีค่า Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากั ด (มหาชน) อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.482 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
เมื่อผู้บริโภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 3 ในระดับ
ที่ดีขึ ้นจะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นปานกลาง
สมมติฐานที่ 2.10 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาดโดยรวมและ
รายข้ อ มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
H0 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ ม การตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คือสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Peason Product Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้
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ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig.(2-tailed) มากกว่า 0.05
ผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ ม
การตลาดโดยรวมและรายข้ อกับแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทาง
Pearson
Sig.(2-tailed) ระดับ
การตลาด
Correlation
ความสัมพันธ์
1. มีการจูงใจมอบ
0.355
0.000*
ปานกลาง
ส่วนลดมูลค่าสูงในการ
จองภายในเวลาที่
กาหนด
2. ของแถมมีราคาสูง
0.062
0.221
ไม่มีความสัมพันธ์
ทาให้ นา่ สนใจ
3. โครงการแนะนา
0.309
0.000*
ค่อนข้ างตา่
เพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลด
มูลค่าสูงมีความ
น่าสนใจ
4. โปรโมชัน่ ฟรี
0.269
0.000*
ค่อนข้ างตา่
ค่าธรรมเนียมในการ
โอนห้ องมีความ
น่าสนใจ
รวม
0.320
0.000*
ค่อนข้ างตา่

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

ทิศทางเดียวกัน

*มีระดับนัยยะที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ส่งเสริมการตลาด โดยจาแนกเป็ นข้ อต่างๆนัน้
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ข้ อ 1 มีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจองภายในเวลาที่กาหนด มีคา่ Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.355 มี ความสัมพันธ์ ระดับ ค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่ อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 1 ในระดับที่ดีขึ ้นจะ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ2.ของแถมมีราคาสูงทาให้ น่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed) 0.221 มากกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) หมายความว่าส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 2 ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ข้ อ 3. โครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่าสูงมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2tailed) 0.000 น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่ง เสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงไว้
ั ้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ (r) เท่ากับ 0.309 มี ความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่ อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 3 ในระดับที่ดีขึ ้นจะ
ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ข้ อ 4. โปรโมชัน่ ฟรี คา่ ธรรมเนียมในการโอนห้ องมีความน่าสนใจ มีคา่ Sig.(2-tailed)
0.000 น้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่าส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.269 มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อ
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 4 ในระดับที่ดีขึ ้นจะ
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ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ตาราง 55 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของ
ผู้บริโภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริ โภคที่มีเ พศแตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน

สถิตทิ ี่ใช้

 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
ซื ้อ
สมมติฐ านที่ 1.2 ผู้บริ โภคที่ มี อายุแตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน

t-test
t-test

 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

BrownForsythe
BrownForsythe

ผลการทดสอบสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน
สถิตทิ ี่ใช้
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
t-test
 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
t-test
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน
t-test
 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

t-test
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
สมมติ ฐ านที่ 1.5 ผู้ บริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
One-Way เป็ นไปตามสมมติฐาน
 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
ANOVA
Brownเป็ นไปตามสมมติฐาน
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
Forsythe
สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้ แตกต่างกันมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน
 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

สถิตทิ ี่ใช้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Brownเป็ นไปตามสมมติฐาน
Forsythe
Brownเป็ นไปตามสมมติฐาน
Forsythe

สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
 แนวโน้ มตัดสินใจซื ้อ
 แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ

BrownForsythe
BrownForsythe

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
 ด้ านผลิตภัณฑ์

Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน
 ด้ านราคา
 ด้ านส่งเสริมการตลาด

สถิตทิ ี่ใช้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้
สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิต
 มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้ วนและจานวน
มากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า
 สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการ
คมนาคม
 การออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ อง
เหมาะสมกับผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง
 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ตดิ ตังในห้
้ อง มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมและได้ มาตรฐาน
สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
 ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับทาเลสถานที่ตงั ้
โครงการ
 ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับขนาดห้ อง

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Pearson
ไม่เป็ นไปตาม
Correlation สมมติฐาน

 ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับวัสดุอปุ กรณ์ที่
จัดหาให้
สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
 สามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี
webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อ
ได้ สะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน

Pearson
ไม่เป็ นไปตาม
Correlation สมมติฐาน

 สานักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีที่
จอดรถมากพอ

Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation

 มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆ Pearson
Correlation
อยูเ่ ป็ นประจา
สมมติฐานที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
Pearson
 มีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจอง
Correlation
ภายในเวลาที่กาหนด
Pearson
 ของแถมมีราคาสูงทาให้ นา่ สนใจ
Correlation
 โครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่าสูง Pearson
Correlation
มีความน่าสนใจ

เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน

สถิตทิ ี่ใช้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 โปรโมชัน่ ฟรี คา่ ธรรมเนียมในการโอนห้ องมี
Correlation
ความน่าสนใจ
สมมติฐานที่ 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 ด้ านผลิตภัณฑ์
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 ด้ านราคา
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 ด้ านส่งเสริมการตลาด
Correlation
สมมติฐานที่ 2.7 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้ Pearson
Correlation
สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิต
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้ วนและจานวน Pearson
Correlation
มากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการ
Correlation
คมนาคม

114
ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน
 การออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ อง
เหมาะสมกับผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง
 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ตดิ ตังในห้
้ อง มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมและได้ มาตรฐาน

สถิตทิ ี่ใช้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation

สมมติฐานที่ 2.8 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
 ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับทาเลสถานที่ตงั ้
โครงการ

Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation

 ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับขนาดห้ อง

Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
Pearson
ไม่เป็ นไปตาม
Correlation สมมติฐาน

 ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับวัสดุอปุ กรณ์ที่
จัดหาให้
สมมติฐานที่ 2.9 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
 สามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี
webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อ
ได้ สะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน
 สานักงานขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีที่
จอดรถมากพอ
 มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆ
อยูเ่ ป็ นประจา

Pearson
ไม่เป็ นไปตาม
Correlation สมมติฐาน
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2.10 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ าน
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน)
 มีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจอง
ภายในเวลาที่กาหนด

สถิตทิ ี่ใช้

ผลการทดสอบสมมติฐาน

Pearson
เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation

Pearson
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
Correlation
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 โครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่า Pearson
Correlation
สูงมีความน่าสนใจ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
 โปรโมชัน่ ฟรี คา่ ธรรมเนียมในการโอนห้ องมี Pearson
Correlation
ความน่าสนใจ
 ของแถมมีราคาสูงทาให้ นา่ สนใจ

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการทาวิจัยเรื่ อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)”
สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งหัวข้ อในการสรุปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.สรุปผลการวิจยั
2.อภิปรายผลการวิจยั
3.ข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เรื่ อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)”
สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริโภค (ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ )
1.1 เพศ พบว่าผู้บริ โภคที่มีความสนใจซื ้อคอนโดมิเนียมที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 225 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 เป็ นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.7
1.2 อายุ พบว่าผู้บริโภคที่มีความสนใจซื ้อคอนโดมิเนียมที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 35-44 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 รองลงมามีอายุ 45 ปี ขึน้ ไป
จ านวน 129 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 33.4 ช่ ว งอายุ 25-44 ปี จ านวน 97 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 25.1
ตามลาดับ
1.3 ระดับการศึกษา พบว่าผู้บริ โภคที่มีความสนใจซื ้อคอนโดมิเนียมที่ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ บการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 201 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 52.1
รองลงมาคือจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 185 คิดเป็ นร้ อยละ 47.9
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1.4 สถานภาพ พบว่าผู้บริ โภคที่ มี ความสนใจซื อ้ คอนโดมิ เ นี ย มที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.7 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด จานวน 148 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3
1.5 อาชี พ
พบว่ า ผู้ บริ โ ภคที่ มี ค วามสนใจซื อ้ คอนโดมิ เ นี ย มที่ ต อบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี อ าชี พ พนัก งานบริ ษั ท เอกชน จ านวน 237 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 61.4
รองลงมาคืออาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้าน/อื่นๆ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.4
และอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.2 ตามลาดับ
1.6 รายได้ ส่ว นบุคคลเฉลี่ ย ต่อ เดื อน พบว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ความสนใจซื อ้
คอนโดมิ เนียมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ ยต่อเดือน 47,500-64,999
บาท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.30 รองลงมามีรายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 30,00047,499 บาท จานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36 รายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 82,500 บาทขึ ้น
ไป จ านวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.70 รายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ ยต่อเดือน 65,000-82,499 บาท
จานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ตามลาดับ
1.7 จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ค วามสนใจซื อ้
คอนโดมิเนียมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็ นร้ อยละ
56 จานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 24.6 จานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2
คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.4 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
2.1 เมื่อพิจารณาภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางจัด
จาหน่ายและด้ านส่งเสริ มการตลาด พบว่าผู้ บริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ ย
3.76 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96, 3.85, 3.65 และ 3.60
ตามลาดับ
2.2 เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.85 เมื่ อพิจ ารณารายข้ อพบว่าผู้บริ โภคมี ความคิดเห็น ในเรื่ องการ
ออกแบบตาแหน่งการใช้ งานในห้ องเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยเป็ นอย่างยิ่ง ,มีสิ่งอานวยความสะดวก
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ครบถ้ วนและจ านวนมากพอ เช่น ฟิ ตเนส สระว่ายนา้ ,สถานที่ตงเดิ
ั ้ นทางสะดวกเหมาะต่อการ
คมนาคม,คอนโดมิเนียม Low Rise พฤกษา ออกแบบได้ สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิตและ
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ติดตังในห้
้ อง มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมและได้ มาตรฐานอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
3.98,3.94,3.84,3.81 และ 3.67 ตามลาดับ
2.3 เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ด้ านราคา พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับ
ทาเลสถานที่ตงโครงการ,
ั้
ราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับขนาดห้ องและราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับ
วัสดุอปุ กรณ์ที่จดั หาให้ อยูใ่ นระดับ ดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.72, 3.72 และ 3.52 ตามลาดับ
2.4 เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ด้ านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่าผู้บริ โภคมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็น ในเรื่ อง
สามารถหาข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อได้
สะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องรอนาน,มีการออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็ นประจา, อยู่ใน
ระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 และ 3.45 และความคิดเห็นในเรื่ อง สานักงานขายโครงการง่ายต่อ
การเดินทาง มีที่จอดรถมากพอ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.23
2.5 เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ด้ านส่งเสริ มการตลาด พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็น โปรโมชัน่ ฟรี
ค่าธรรมเนียมในการโอนห้ องมีความน่าสนใจ, มีการจูงใจมอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจองภายใน
เวลาที่กาหนด, โครงการแนะนาเพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่าสูงมีความน่าสนใจ,ของแถมมีราคา
สูงทาให้ นา่ สนใจ อยูใ่ นระดับ ดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.16,4.11,3.87 และ 3.69 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)
3.1 เมื่ อพิจารณาแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้ คอนโดมิเนี ยม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.22
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3.2 เมื่อพิจารณาแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีการแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ โดยมีคา่ เฉลี่ย 3.45
3.3 ระดับราคา คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคสนใจที่จะซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise་บริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ในระดับราคาต่าสุด 1,000,000 บาท และสูงสุด 5,000,000 บาท
โดยมีคา่ เฉลี่ย 2,279,378.24 บาท
3.4 ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ เวลา 3 เดือนขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อย
ละ 55.18 รองลงมา ใช้ ระยะเวลาในการตัด สินใจซื อ้ 1-2 เดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 22.54 และใช้
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ 1 สัปดาห์ - 1 เดือน และ 2-3 เดือน เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 11.14
3.5 ขนาดพื ้นที่ใช้ สอยที่ ต้องการ คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความต้ องการ คอนโดมิเนียม
Low Rise ་บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ขนาด 1 ห้ องนอน (เนื ้อที่ 22.5-34.5
ตารางเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 69.40 รองลงมาคือ 2 ห้ องนอน (เนือ้ ที่ 33.5-52.5 ตารางเมตร) คิด
เป็ นร้ อยละ 28.00 และห้ องสตูดโิ อ (เนื ้อที่ 20.5-24.5 ตารางเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 2.60 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้ อ โดยสถิติเชิงอนุมาน
ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่
แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน สามารถแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดงั นี ้
สมมติ ฐ านที่ 1.1 ผู้บ ริ โ ภคที่ มี เ พศแตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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2. เพศที่ แ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม จะบอกต่อ หรื อ แนะน าให้ ผ้ ูอื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติ ฐ านที่ 1.2 ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุแ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุแ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
แตกต่ า งกั น โดยที่ ผู้ บริ โภคที่ มี อ ายุ 25-34 ปี จะมี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 35-44 ปี อย่างมีนยั สาคัญที่ ระดับ 0.05, ผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเ นียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
มากกว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, ผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี จะ
มีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
2. ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
ซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)แตกต่างกัน โดยที่
ผู้บริโภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โ ภคที่ มี อายุ 35-44 ปี อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื อ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
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2.ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.4 ผู้ บริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ะดับ การศึก ษาแตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
2.ผู้บริ โภคที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี แนวโน้ ม ที่ จ ะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 1.5 ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อาชี พ แตกต่างกัน มี แ นวโน้ ม พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.ผู้บริ โ ภคที่ มี อาชี พ แตกต่า งกันมี แ นวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน โดยที่
อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05,อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจ กับอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05,อาชีพ
ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว /พ่ อ บ้ า น/แม่ บ้ า นและอื่ น ๆ จะมี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส มากกกว่าอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
2.ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
ซื ้อแตกต่างกัน โดยที่ อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05, อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ที่ระดับ 0.05,ผู้บริโภคที่มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ จะมีแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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สมมติฐ านที่ 1.6 ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ แตกต่างกันมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.ผู้บริ โภคที่ มี รายได้ แตกต่างกันมี แนวโน้ ม พฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้
แตกต่างกัน โดยที่ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท กับรายได้ 47,500-64,999 บาท ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05,
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500
บาทขึน้ ไปอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภค
ที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
2.ผู้บริ โภคที่ มีรายได้ แตกต่างกันมี แนวโน้ ม ที่จ ะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซือ้ แตกต่างกัน โดยที่ ผ้ ูบริ โภคที่มี รายได้ 30,000-47,499 บาท กับรายได้ 47,500-64,999
บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 , ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,00047,499 บาท กับผู้บริ โภคที่ มีรายได้ 65,000-82,499 บาท ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี นัยยะ
สาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,50064,999 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บ ริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05, ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
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มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, ผู้บริ โภคที่มีรายได้
65,000-82,499 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05,
สมมติฐ านที่ 1.7 ผู้บ ริ โ ภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว แตกต่า งกัน มี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์
1.ผู้ บริ โ ภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ แตกต่างกัน โดยที่ว่า ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน
จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 , ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
จานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ,ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั
ยะสาคัญที่ระดับ 0.05
2.ผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ แตกต่างกัน โดยที่ผ้ บู ริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 3-4 คน อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05,ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
มากกว่า ผู้บริ โ ภคที่ มี จ านวนสมาชิ กในครอบครั ว 5 คนขึน้ ไป อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05,
ผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ

124
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) สามารถแยกเป็ น
สมมติฐานย่อย ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่ว นประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มี ความสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านราคา มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ต่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า
สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
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ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนี ยม Low Rise
พฤกษา ออกแบบได้ สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิต มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง ทิศทาง
เดียวกัน
ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ครบถ้ วนและจานวนมากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับต่า ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิ ตภัณฑ์ สถานที่ ตงั ้ เดินทางสะดวก
เหมาะต่อการคมนาคม มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ การออกแบบตาแหน่งการใช้
งานในห้ องเหมาะสมกับผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ติดตังในห้
้ อง มี
คุณภาพเหมาะสมและได้ มาตรฐานมีคา่ ไม่มีความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ในเรื่ องราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับ
ทาเลสถานที่ตงโครงการ
ั้
มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่า ทิศทางเดียวกัน
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ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ในเรื่ องราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับ
ขนาดห้ อง มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ในเรื่ องราคาห้ องไม่สงู เหมาะสมกับ
วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดหาให้ ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ าย มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 1 สามารถหา
ข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อได้ สะดวกรวดเร็ ว
ไม่ต้องรอนาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 2.สานักงาน
ขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีที่จอดรถมากพอ มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทาง
เดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 3. มีการ
ออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็ นประจา มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทาง
เดียวกัน
สมมติ ฐ านที่ 2.5 ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
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ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 1 มีการจูงใจ
มอบส่วนลดมูลค่าสูงในการจองภายในเวลาที่กาหนด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลางทิศทาง
เดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ2.ของแถมมีราคาสูง
ทาให้ นา่ สนใจ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 3. โครงการแนะนา
เพื่อนเพื่อได้ รับส่วนลดมูลค่าสูงมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 4. โปรโมชั่นฟรี
ค่าธรรมเนียมในการโอนห้ องมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
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(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนัยยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า
ส่วนประสมทางการตลาดด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื อ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า
สมมติฐานที่ 2.7 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 1 คอนโดมิเนียม Low Rise
พฤกษา ออกแบบได้ สวยงามเหมาะกับรูปแบบการใช้ ชีวิต มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 2.มีสิ่งอานวยความสะดวก
ครบถ้ วนและจานวนมากพอ เช่น ฟิ ตเนส , สระว่ายน ้า มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ า งต่า
ทิศทางเดียวกัน
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ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 3. สถานที่ ตงเดิ
ั ้ นทาง
สะดวกเหมาะต่อการคมนาคม มี ความสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม ที่ จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 4. การออกแบบตาแหน่ง
การใช้ งานในห้ องเหมาะสมกับผู้อยูอ่ าศัยเป็ นอย่างยิ่ง มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า
ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ข้ อ 5. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ติดตังใน
้
ห้ อง มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมและได้ มาตรฐาน มีความสัม พันธ์ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.126 มีความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานที่ 2.8 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ข้ อ 1 ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับ
ท าเลสถานที่ ตั ง้ โครงการ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ แนวโน้ มที่ จ ะบอกต่ อ หรื อ แนะน าให้ ผู้ อื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ข้ อ 2.ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับ
ขนาดห้ อง มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้ างต่าทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา ข้ อ 3 ราคาห้ องไม่สูงเหมาะสมกับ
วัส ดุอุ ป กรณ์ ที่ จัด หาให้ ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ แนวโน้ ม ที่ จ ะบอกต่ อ หรื อ แนะน าให้ ผู้ อื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
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สมมติฐานที่ 2.9 ส่วนประสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 1 สามารถหา
ข้ อมูลได้ ง่ายจาก Internet และมี webpage ของโครงการรองรับสามารถติดต่อได้ สะดวกรวดเร็ ว
ไม่ต้องรอนานไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 2 สานักงาน
ขายโครงการง่ายต่อการเดินทาง มีที่จอดรถมากพอ มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่ อนข้ างต่า
ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ข้ อ 3. มีการ
ออกบูธตามงานขายคอนโดมิเนียมต่างๆอยู่เป็ นประจา มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง
ทิศทางเดียวกัน
สมมติ ฐ านที่ 2.10 ส่ว นประสมทางการตลาด ด้ า นส่ง เสริ ม การตลาด มี
ความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท
พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 1 มีการจูงใจมอบ
ส่วนลดมูล ค่าสูงในการจองภายในเวลาที่ กาหนด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่ จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า
ทิศทางเดียวกัน
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ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 2 .ของแถมมีราคา
สูงทาให้ น่าสนใจ ไม่มีความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 3. โครงการแนะนา
เพื่ อนเพื่ อได้ รับส่วนลดมูล ค่าสูง มี ความน่าสนใจ มี ความสัม พันธ์ ต่อแนวโน้ ม ที่ จ ะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่า
ทิศทางเดียวกัน
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด ข้ อ 4. โปรโมชั่นฟรี
ค่าธรรมเนียมในการโอนห้ องมีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความสัมพันธ์ ระดับค่อนข้ างต่าทิศทาง
เดียวกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1.ผลการวิจยั เรื่ อง”ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)” มีประเด็น
ที่สาคัญสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภค (ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่งสอดคล้ องกับ จินตนา ศรี ไชยา(2549) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริ โภคที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อ
คอนโดมิเนียม บริ ษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(มหาชน) (จินตนา ศรี ไชยา, 2549)และ
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 35-44 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้ ว ยกัน อาชี พ พนัก งาน
บริ ษั ท เอกชน มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ส่ ว นบุ ค คลต่ อ เดื อ น 47,500-64,999 บาท มี จ านวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 3-4 คน ซึ่งสอดคล้ องกับ ธรรศ สอนเสนา(2559) ส่วนประสมการตลาดบริ การที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ บ้ า นเดี่ ย วโครงการภัส สร ของบริ ษั ท พฤกษาเรี ย ลเอสเตท จ ากัด
(มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ความ
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คิดเห็นในเรื่ องส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี เมื่ อพิ จ ารณาแยกแต่ละด้ าน ได้ แก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ทังหมด
้
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิมลพรรณ อิสรภัคดี( 2559) ทัศนคติ
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ ซื ้อคอนโดมิเนียมตาก
อากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของผู้บริโภคชาวไทย ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคมีทศั นคติตอ่ ส่วน
ประสมการตลาดบริ การทุกด้ าน ซึ่ง ประกอบด้ วย ด้ านผลิต ภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางจัด
จาหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด อยูใ่ นระดับดีมาก(วิมลพรรณ อิสรภัคดี, 2559)
1 3 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise
ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) พบว่าเมื่ อพิจ ารณาแนวโน้ ม พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) พบว่า
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กัญญณัท วัฒนาธร
(2549) ปั จจัยที่ มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนียมในย่านสุขุมวิทของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร (กัญญณัท วัฒนาธร, 2549)และเมื่อพิจารณาแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะมีการแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
ซื ้อ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา อัยยะวรากูล ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาด
ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอส
เสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552)
กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามสนใจที่จะซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ་
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) ในระดับราคาต่าสุด 1,000,000 บาท และสูง สุด
5,000,000 บาท โดยมี ค่าเฉลี่ ย 2,279,378.24 บาท ซึ่ง สอดคล้ องกับราคาคอนโดมิ เ นี ยม Low
Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ที่ตงราคาขายอยู
ั้
่ที่ประมาณ 2,000,000 –
2,500,000 บาท
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บริ โ ภคที่ ต อบแบบสอบถามใช้ ระยะเวลาในการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ་บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ใช้ เวลา 3 เดือนขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 55.18 รองลงมา ใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อ 12 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 22.54 และใช้ ระยะเวลาในการตัดสิ นใจซื ้อ1 สัปดาห์ - 1 เดือน และ 2-3
เดือน เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 11.1
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กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามสนใจที่จะซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ་
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ขนาด 1 ห้ องนอน (เนื ้อที่ 22.5-34.5 ตารางเมตร) คิด
เป็ นร้ อยละ 69.40 รองลงมาคือ 2 ห้ องนอน (เนื ้อที่ 33.5-52.5 ตารางเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 28.00
และห้ องสตูดิโอ (เนื ้อที่ 20.5-24.5 ตารางเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 2.60 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับ
การออกแบบของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) ซึ่งได้ มีการออกแบบห้ องชุดขนาด 1
ห้ องนอน เนื ้อที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ในสัดส่วนที่มากกว่าห้ องชุดขนาดอื่น
2. ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันมีแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิ เนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน จากการวิจยั พบว่า
2.1 เพศ
2.1.1 เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยที่เพศชายมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) น้ อยกว่าเพศหญิง ซึ่ง
อาจจะมี ส าเหตุม าจากเพศชายมี ค วามคิ ด ว่า ในอนาคตเมื่ อ มี ค รอบครั ว มี บุต ร มี ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ ้น การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมอาจจะคับแคบเกินไป ทาให้ อาจจะต้ องหาที่
อยูอ่ าศัยใหม่อีกครัง้ หรื ออาจจะมีความคิดที่ไม่ชอบที่อยูอ่ าศัยแบบคอนโดมิเนียมเพราะรู้สึกอึดอัด
ไม่มี ที่ว่างรอบบ้ าน ไม่ช อบสัง คมแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มี เพื่ อนบ้ าน ส่วนเพศหญิ ง มี แนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) มากกว่าเพศชาย อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั เพศหญิง ต้ องทางานนอกบ้ านมากขึ ้น เป็ น
โสดมากขึ ้นและต้ องทางานหาเลี ้ยงตนเอง การเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมเป็ นที่พกั อาศัยทาให้ มีความ
สะดวกสบายในเรื่ อ งการเดินทาง ส่งผลให้ มีเวลาพักผ่อนให้ ตนเองมากขึน้ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ดวงใจ ด่านสกุลเจริ ญกิจ.(2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม บมจ.
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง ผลการวิจัยระบุว่า เพศที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ อาจจะเป็ นเพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
เพสหญิง ต้ องทางานนอกบ้ านมากขึ ้นกว่าสมัยก่อน เป็ นโสดมากขึ ้นและต้ องทางานหาเลี ้ยงตนเอง
จึงมีผลการวิจยั ที่แตกต่างกัน(ดวงใจ ด่านสกุลเจริญกิจ, 2552)
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2.1.2 เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มจะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม
Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกันที่ร ะดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ 0.05 ซึ่ง ไม่ส อดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ง อาจเป็ น เพราะว่า พฤติกรรมในการรั บ รู้
ข่า วสารของเพศชายและเพศหญิ ง มี ก ารรั บ รู้ ที่ เหมื อนกัน ส่ง ผลให้ แนวโน้ ม ในการบอกต่อ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา อัยยะวรากูล.(2552) ปั จจัยทางการตลาด
ค่านิยม แรงจูงใจและแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซีแอสเสธ
ของผู้บริโภค(อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552)
2.2 อายุ
2.2.1 อายุ ที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยที่ ผ้ ู บริ โ ภคที่ มี อ ายุ 25-34 ปี จะมี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 35-44 ปี และผู้บริ โภคที่ มี อายุ 45 ปี ขึน้ ไป เนื่ องจากช่วงอายุ 25-34 ปี เป็ นช่วงวัยที่เริ่ ม ต้ น
ทางาน ความต้ องการที่ อยู่อาศัยจึง มี มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ ส่วนผู้บริ โภคที่ มี อายุ 35-44 ปี จะมี
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ 45 ปี ขึน้ ไป เนื่องจากช่วงอายุดงั กล่าวเป็ นช่วงเวลาที่
ทางานมาได้ ระยะเวลาพอสมควรอาจจะต้ องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมกับสถานะ
มากขึ ้น เช่น อาจจะซื ้อเพราะแต่งงานต้ องการห้ องที่มีพื ้นที่มากกว่าเดิม ส่วนผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป
อาจจะมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองแล้ วจึงมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมน้ อย
กว่ากลุ่ม อายุอื่นๆ ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ อาทิต ยา อัยยะวรากูล.(2552) ปั จ จัยทาง
การตลาด ค่านิยม แรงจูงใจและแนวโน้ มการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอส
ซีแอสเสธ ของผู้บริโภค (อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552)
2.2.2 ผู้บริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
คอนโดมิเนี ยม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)แตกต่างกัน โดยที่
ผู้บริโภคที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise
ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี และผู้บริ โภค
ที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ 25-34
ปี เป็ นช่วงวัยเริ่ ม ทางานมีความต้ องการซือ้ ที่พักอาศัยมากกว่าผู้บริ โภคที่มี อายุ 35-44 ปี และ
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ผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป ซึง่ ทางานมาได้ ระยะเวลาหนึ่งแล้ ว หัวข้ อในการสนทนาของผู้บริ โภคที่
มีอายุ 25-34 ปี อาจจะมีเรื่ องการเลือกหาที่พกั อาศัยเป็ นหัวข้ อในการสนทนาเป็ นหลัก จึงส่งผลให้
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมีมากกว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี และผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึน้ ไป ซึ่ง อาจจะเป็ น วัยที่ มี ที่อยู่อ าศัยเหมาะสมกับครอบครั วแล้ ว ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิ ดรับสื่อ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(รัตนา กาญจนพูนผล, 2549)
ผู้บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ 35-44 ปี จะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะบอกต่อ หรื อ แนะน าให้ ผ้ ูอื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
อายุ 45 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่า ผู้บริ โภคที่มีอายุ 35-44 ปี
เป็ นผู้ที่ทางานมาได้ ระยะเวลาหนึ่ง มี กาลัง ซื อ้ ที่ ม ากขึน้ ต้ องการขยายครอบครั ว หรื ออาจจะ
วางแผนแต่งงานทาให้ เริ่ มที่จะมองหาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรองรับครอบครัวของตนเอง จึงทาให้ การ
พูดคุยสนทนาเรื่ องการเลือกซื ้อที่อยู่อาศัยเป็ นหัวข้ อหลักและส่งผลให้ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมีมากกว่าผู้บริ โภคที่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป ซึ่งอาจจะเป็ นวัยที่มีที่อยู่อาศัยเหมาะสม
กับครอบครัวแล้ ว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
ปั จ จัย ด้ า นส่ว นประสมทางการตลาดและการเปิ ด รั บ สื่ อ ที่ มี ผ ลต่อ พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(รัตนา กาญจนพูนผล, 2549)
2.3 สถานภาพ
2.3.1 สถานภาพ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยที่ ผ้ ู บริ โภคที่ มี ส ถานภาพโสดมี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยูด่ ้ วยกัน อาจจะเป็ นเพราะสังคมไทยในปั จจุบนั ทังเพศหญิ
้
งและเพศชายต่างก็
ต้ องทางานเพื่อมีรายได้ เลี ้ยงตนเอง จึงอาจจะมีเวลาให้ ความสาคัญกับเรื่ องการแต่งงานน้ อยลง
ต่างฝ่ ายต่างต้ องการมีฐานะที่มนั่ คง มีความต้ องการที่จะประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานใน
ระดับหนึ่ง ก่อนจึง จะวางแผนแต่ง งาน หรื ออาจจะให้ ความส าคัญ กับการแต่ง งานน้ อยลงเป็ น
ประเภทอยู่ก่อนแต่ง ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของดุษฎี ไวจงเจริ ญ.(2558) องค์ประกอบของ
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ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของผู้บริ โภคบริ เวณเส้ นรถไฟฟ้า BTS สาย
สุขมุ วิท (ดุษฎี ไวจงเจริญ, 2558)
2.3.2 ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
โดยที่ผ้ ูบริ โภคที่มีสถานภาพโสดมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้ว ยกัน อาจจะเป็ นเพราะผู้บริ โภคที่ มี สถานภาพโสดมี เวลาให้ กับเพื่ อ น
ร่ ว มงานมากกว่ า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ส ถานภาพสมรส/อยู่ด้ ว ยกัน จึ ง ใช้ เวลาในการสนทนาพูด คุย
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกันมากกว่า ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงใจ ด่านสกุลเจริ ญกิจ.(2552) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้ าและความรับผิดชอบต่อสัง คมขององค์กร มีผลต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ด่านสกุลเจริญกิจ, 2552)
2.4 ระดับการศึกษา
2.4.1 ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยที่ผ้ ูบริ โภคที่ มีระดับการศึกษาสูง กว่าปริ ญญาตรี มี แนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริ โภคที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาจจะเป็ นเพราะผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มี
ความคิด วิ เ คราะห์ แ ยกแยะที่ ม ากกว่าและเป็ น ผู้ที่ท างานมาได้ สัก ระยะหนึ่ง มี เงิ น เก็ บ สะสม
มากกว่าผู้ที่จ บปริ ญ ญาตรี ที่ อาจจะเพิ่ง เริ่ ม ท างาน ยัง ไม่มี เงิ น เก็ บเท่าที่ ควร ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ดุษฎี ไวจงเจริ ญ.(2558) องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคบริเวณเส้ นรถไฟฟ้า BTS สายสุขมุ วิท (ดุษฎี ไวจงเจริญ, 2558)
2.4.2 ผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
โดยที่ผ้ บู ริ โภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
มากกว่าผู้บริโภคที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจจะเป็ นเพราะว่าผู้บริ โภคที่มีระดับการศึกษา
สูงกว่าปริ ญญาตรี มีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท
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พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่งผลให้
หัวข้ อในการสนทนามี เ รื่ องการเลื อกซื อ้ ที่ อยู่อาศัยเป็ นหัวข้ อหลักในการสนทนา จึง ส่ง ผลให้ มี
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงใจ ด่าน
สกุลเจริ ญกิจ.(2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ด่านสกุลเจริญกิจ, 2552)
2.5 อาชีพ
2.5.1 อาชีพที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ จะมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส มากกกว่าอาชีพ
พนักงานบริ ษัทเอกชน จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ นเพราะอาชีพ
ประกอบธุรกิ จส่วนตัว ต้ องการความรวดเร็ วในการเดินทาง ในการประชุม พบปะลูกค้ า เพราะ
อาชีพธุ รกิจส่วนตัวจะต้ องสามารถทางานได้ อย่างคล่องตัว การแข่งขันเรื่ องเวลา การบริ การที่
รวดเร็ วมีความสาคัญอย่างมาก ส่วนพ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ อาจจะมีความจาเป็ นในการรับส่ง
บุตรหลานไปโรงเรี ยนจึงมีความจาเป็ นต้ องหาที่พักอาศัยที่ใกล้ เดินทางสะดวกซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื อ้ บ้ านเดี่ยวโครงการภัสสร ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
2.5.2 อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ มที่ จ ะบอกต่ อ หรื อแนะน าให้ ผู้ อื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการทดสอบผู้บริ โภคที่มี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและ
อื่นๆ จะมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 อาจจะเป็ นเพราะว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ
มีเวลาและโอกาสในการสนทนามากกว่าผู้บริ โภคที่มีอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน เนื่องจากไม่ได้
ทางานประจา เวลาในการทางานไม่ได้ จากัด ไม่ต้องทาตามข้ อกาหนดและกฎระเบียบของบริ ษัท
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จึงทาให้ มีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมากกว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงใจ
ด่านสกุลเจริญกิจ.(2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสินค้ าและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ด่านสกุลเจริญกิจ, 2552)
2.6 รายได้ ตอ่ เดือน
2.6.1 รายได้ ที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
รายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึน้ ไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 อาจจะเป็ นเพราะผู้ที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท เป็ นกลุ่มที่เริ่ มทางานหรื ออาจจะทางาน
มาได้ ระยะหนึ่งแล้ ว มีความจาเป็ นที่จะต้ องมีที่อยู่อาศัยและเริ่ มมีเงินเก็ บพอสมควรจึงคิดที่จะมีที่
พักอาศัยเป็ นของตนเอง ส่วนกลุ่มผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริ โภคที่มีรายได้
82,500 บาทขึ ้นไป อาจจะมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองแล้ วหรื อกาลังผ่อนที่พกั อาศัยอยู่แล้ วจึงมี
แนวโน้ มซื ้อน้ อยกว่าซึ่งสอดคล้ องกับ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วนประสม
การตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ านเดี่ยวโครงการภัสสร ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) (ธรรศ สอนเสนา, 2559)
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
รายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 อาจจะเป็ นเพราะผู้ที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท เป็ นกลุ่มที่ทางานมาได้ ระยะหนึ่งแล้ ว
และต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ เหมาะกับสถานะหรื ออาจจะมีโครงการที่จะแต่งงาน
ส่ว นกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ 82,500 บาทขึ น้ ไป
อาจจะมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองแล้ วหรื อกาลังผ่อนที่พกั อาศัยอยู่แล้ วจึงมีแนวโน้ มซื ้อน้ อยกว่าซึ่ง
สอดคล้ องกับ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดบริ การที่ มี
อิทธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ บ้ านเดี่ย วโครงการภัสสร ของบริ ษัท พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด
(มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
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ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป จะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มี
รายได้ 65,000-82,499 บาท อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ นเพราะผู้บริ โภคที่มีรายได้
82,500 บาทขึ ้นไป เป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื ้อมีรายได้ ค่อนข้ างมาก อาจจะต้ องการซื ้อไว้ เป็ นทรัพย์สิน
หรื อต้ องการซือ้ เพื่อให้ บุตรหลานอยู่เพื่อการศึกษาหรื ออาจจะต้ องการซือ้ เพื่อเป็ นการลงทุนเก็ง
กาไรในอนาคตซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ านเดี่ยวโครงการภัสสร ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
2.6.2 รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ มที่ จ ะบอกต่ อ หรื อแนะน าให้ ผู้ อื่ น ซื อ้
คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการทดสอบผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ น
เพราะว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท เป็ นช่วงวัยเริ่ มทางาน ระดับของการทางานอยู่
ในขันปฏิ
้ บตั ิการจึงมีโอกาสที่จะได้ เจอเพื่อนพนักงานด้ วยกันมากกว่าส่งผลให้ มีโอกาสได้ สนทนา
มากกว่าจึงมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ มากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดและการ
เปิ ดรับสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนียม บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์
จากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(รัตนา กาญจนพูนผล, 2549)
ผลการทดสอบผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากั ด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาทและผู้บริ โภคที่มีรายได้ รายได้ 82,500
บาทขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ นเพราะว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 47,500-64,999
บาท เป็ นช่วงวัยทางานอยู่ในขัน้ หัวหน้ างานจึงมีโอกาสที่จะได้ พบพนักงานด้ วยกั นและหัวข้ อใน
เรื่ องที่ สนทนายังเป็ นเรื่ องส่วนตัว จึง มีแนวโน้ มที่ จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ มากกว่า ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้ านส่วน
ประสมทางการตลาดและการเปิ ดรับสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนียม บริ ษัท
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พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร(รัตนา กาญจนพูนผล,
2549)
ผลการทดสอบ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท จะมีแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 82,500 บาทขึ ้นไป อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะ
เป็ นเพราะว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ 65,000-82,499 บาท เริ่ มที่จะหาที่ พักอาศัยสารอง หรื อเผื่อไว้
สาหรับอนาคต จึงทาให้ มีการพูดคุยสอบถาม หาข้ อมูลจากผู้ร่วมงานด้ วยกันหรื อจากสื่ออื่ นๆ ทา
ให้ มีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนามากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา กาญจนพูนผล
(2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิ ดรับสื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ของผู้ บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร (รัตนา กาญจนพูนผล, 2549)
2.7 จานวนสมาชิกในครอบครัว
2.7 1 จานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
โดยที่ผ้ ูบริ โภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
มากกว่ า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 3-4 คนและผู้บ ริ โ ภคที่ มี จ านวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 5 คนขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ นเพราะผู้บริ โภคที่มีจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน เป็ นผู้ที่เริ่มต้ นทางานในช่วงแรกอาจจะอยู่คนเดียวหรื ออยู่กบั สามี/ภรรยา ยัง
ไม่มีบตุ ร การเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจึงเป็ นทางเลือกที่อ าจจะเหมาะสมทังในเรื
้ ่ อง
ของกาลังซื ้อที่ราคาไม่สูงมากนักหากเทียบกับที่อยู่อาศัยประเภทอื่นและเดินทางได้ สะดวกทาให้
ประหยัดเวลาในการเดินทางและสามารถใช้ บริ การรถสาธารณะ ไม่จาเป็ นต้ องมีรถยนต์เป็ นภาระ
ในการผ่อนชาระ และการอยู่อาศัย 1-2 คน ก็ไม่ร้ ู สึกอึดอัดจนเกินไปซึ่ง สอดคล้ องกับ ธรรศ สอน
เสนา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ าน
เดี่ยวโครงการภัสสร ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
ผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิกในครอบครัว 5
คนขึน้ ไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากจานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่มากตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไปอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเพราะอาจจะ
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รู้ สึก อึดอัด เกิ นไป อาจจะต้ อ งเลื อ กคอนโดมิ เนี ย มที่ มี ข นาดใหญ่ หลายห้ อ งนอน ท าให้ ร าคา
ค่อนข้ างสูง มาก การเลื อ กซื อ้ ที่ อยู่อาศัยประเภทอื่ น เช่น ทาวเฮาส์ บ้ านเดี่ ยว อาจจะมี ความ
เหมาะสมกว่าซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อบ้ านเดี่ยวโครงการภัสสร ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)(ธรรศ สอนเสนา, 2559)
2.7.2 จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ แ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะบอกต่อ หรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการทดสอบผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จะมีแนวโน้ มที่จะ
บอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนและจานวนสมาชิกในครอบครัว
5 คนขึ ้นไปอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ นเพราะความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีจานวน
สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน มีมากกว่าผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนและจานวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ ้นไป เพราะเป็ นช่วงเริ่ มต้ นทางานในช่วงแรกอาจจะอยู่คนเดียวหรื ออยู่
กับสามี/ภรรยา ยังไม่มีบุตร การเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจึงเป็ นทางเลือกที่อาจจะ
เหมาะสม ส่งผลให้ การสนทนาเรื่ องการเลือกที่อยู่อาศัยมี โอกาสได้ พูดคุยมากกว่าจึงมีแนวโน้ มที่
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมากกว่า
ผลการทดสอบผู้บริโภคที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คนกับจานวนสมาชิก
ในครอบครัว 5 คนขึน้ ไป ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญที่ระดับ 0.05 อาจจะเป็ น
เพราะจานวนสมาชิ กในครอบครั วที่ม ากตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไปอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยใน
คอนโดมิเนียมเพราะอาจจะรู้สึกอึดอัดเกินไป อาจจะต้ องเลือกคอนโดมิเนียมที่มีขนาดใหญ่ หลาย
ห้ องนอน ทาให้ ราคาค่อนข้ างสูงมาก การเลือกซื ้อที่อยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น ทาวเฮาส์ บ้ านเดี่ยว
อาจจะมีความเหมาะสมกว่า แนวโน้ มที่ จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงใจ ด่านสกุลเจริญกิจ.(2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสินค้ า
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ด่านสกุลเจริ ญกิจ,
2552)

142
3.ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low
Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) จากการวิจยั พบว่า
3.1 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยยะส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ ซึ่ง มี ความสัม พันธ์ ไ ปในทิ ศทาง
เดียวกันระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)เพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง สอดคล้ อง
กับ งานวิ จัย ของ กมลวรรณ พยุง แก้ ว (2560) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง ทัศ นคติ ส่ว นประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (กมลวรรณ พยุงแก้ ว, 2560)
3.2 ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยยะส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ ซึ่ง มี ความสัม พันธ์ ไ ปในทิ ศทาง
เดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่า หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม
Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่ม ขึน้ ในระดับค่อนข้ างต่า
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กมลวรรณ พยุงแก้ ว(2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (กมลวรรณ พยุงแก้ ว, 2560)
3.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั
ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับความสัมพันธ์ ต่า หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุ งส่วนประสมทางการตลาดด้ าน
ราคาดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของ
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) เพิ่ม ขึน้ ในระดับ ต่า สอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ
กมลวรรณ พยุง แก้ ว (2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี
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ความสัม พัน ธ์ กับ การตัด สิ นใจซื อ้ คอนโดมิ เ นี ย มของพนัก งานเอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร
(กมลวรรณ พยุงแก้ ว, 2560)
3.4 ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส
จ ากัด (มหาชน) อย่า งมี นัย ยะส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ค่ อ นข้ างต่ า หมายความว่ า เมื่ อ
ผู้ประกอบการปรั บปรุ ง ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายดี ขึน้ จะทาให้
ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นในระดับค่อนข้ างต่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กมลวรรณ พยุง
แก้ ว(2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติสว่ นประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร(กมลวรรณ พยุงแก้ ว, 2560)
3.5 ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์คอ่ นข้ างต่าหมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดด้ า นส่ง เสริ ม การตลาดดีขึน้ จะท าให้ ผ้ ูบริ โ ภคมี แ นวโน้ ม พฤติก รรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นใน
ระดับค่อนข้ างต่า สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ พยุงแก้ ว (2560) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร(กมลวรรณ พยุงแก้ ว, 2560)
3.6 ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มที่จะบอกต่อ
หรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่า งมี นัยยะส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ ซึ่ง มี ความสัม พันธ์ ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันระดับความสัม พันธ์ ปานกลาง หมายความว่าเมื่ อผู้ประกอบการปรั บปรุ ง ส่วน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่น
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นในระดับ
ปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา อัยยะวรากูล (2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้ มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ
บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552)
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3.7 ส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ ต่อแนวโน้ มที่จะบอก
ต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ ูอื่นซือ้ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ปานกลาง หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุงส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้
ผู้อื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา กาญจนพูนผล(2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
ปั จ จัย ด้ า นส่ว นประสมทางการตลาดและการเปิ ด รั บ สื่ อ ที่ มี ผ ลต่อ พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม บริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ จากัด ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(รัตนา กาญจนพูนผล, 2549)
3.8 ส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
อย่า งมี นัยยะส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ ตงั ้ ไว้ ซึ่ง มี ความสัม พันธ์ ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ ค่อนข้ างต่า หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุ งส่วน
ประสมทางการตลาดด้ านราคาดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริโภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อ
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นในระดับ
ค่อนข้ างต่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา อัยยะวรากูล (2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้ มการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ
บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552)
3.9 ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ
แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยล
เอสเตส จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมี
ความสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ค่ อ นข้ างต่ า หมายความว่ า เมื่ อ
ผู้ประกอบการปรั บปรุ ง ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายดีขึน้ จะทาให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา
เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นในระดับค่อนข้ างต่า สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อาทิตยา
อัยยะวรากูล(2552) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจ และแนวโน้ มการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม เซ็นทริ ค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริ โภค(อาทิตยา อัยยวรา
กูล, 2552)
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3.10 ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ ตอ่ แนวโน้ มที่
จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด
(มหาชน) อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ ค่อนข้ างต่า หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุ ง
ส่วนประสมทางการตลาดด้ านส่งเสริ มการตลาดดีขึ ้น จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อ
แนะนาให้ ผ้ ูอื่นซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
เพิ่ ม ขึ น้ ในระดับ ค่ อ นข้ างต่ า สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของ อาทิ ต ยา อัย ยะวรากู ล (2552) ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ทางการตลาด ค่ า นิ ย ม แรงจู ง ใจ และแนวโน้ มการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม เซ็นทริค ซีน ของ บมจ.เอสซี แอสเสท ของผู้บริโภค(อาทิตยา อัยยวรากูล, 2552)
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
การทาวิจยั เรื่ อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน)” ผู้วิจยั มี
ข้ อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้ประกอบการควรให้ ความสนใจที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ กลุ่มผู้บริ โภค เพศหญิง
ช่วงอายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ ระดับการศึกษาสูง
กว่ า ปริ ญ ญาตรี รายได้ ต่ อ เดื อ น 47,500-64,999 บาท จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 1-2 คน
เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคดัง กล่ า ว มี แ นวโน้ มพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) มากกว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ อื่น ๆ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคกลุ่ม ดัง กล่า วได้ รั บทราบ รั บรู้ ข้ อมูล และมี ก าร
ตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น ส่งผลให้ ยอดขายของผู้ประกอบการมากขึ ้น
2. ผู้ประกอบการควรให้ ความสนใจที่จะนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ กลุ่มผู้บริ โภคที่มีช่วง
อายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้ าน/แม่บ้านและอื่นๆ ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริ ญญาตรี รายได้ ต่อเดือน 47,500-64,999 บาท จานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน เนื่องจาก
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคดั ง กล่ า ว มี แ นวโน้ มที่ จ ะบอกต่ อ หรื อแนะน าให้ ผู้ อื่ นซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด(มหาชน) มากกว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มดังกล่าวมีการแนะนาหรื อบอกต่อให้ ผ้ ูบริ โภค
กลุม่ อื่นรับทราบและอาจจะมีการตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น ทาให้ ยอดขายมากขึ ้น
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3.ผลการวิ จัย พบว่า ส่ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการควร
ให้ ความสนใจที่จะพัฒนา ปรับปรุ ง ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้ าน โดยมุ่งเน้ นส่วนประสม
ทางการตลาดด้ านการส่งเสริ มการตลาดเนื่องจากผลการวิจยั พบว่าด้ านส่งเสริ มการตลาดมีค่า
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สูง
ที่สดุ การมุง่ เน้ นด้ านดังกล่าวให้ มีมากขึ ้นจะมีแนวโน้ มพฤติกรรมการตัดสันสินใจซื ้อมากขึ ้น ส่งผล
ให้ ผ้ ปู ระกอบการมียอดขายเหนือผู้ประกอบการรายอื่น
4.ผลการวิ จัย พบว่า ส่ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ตอ่ แนวโน้ มที่จะบอกต่อหรื อแนะนา
ให้ ผ้ ูอื่ นซื อ้ คอนโดมิ เ นี ย ม Low Rise ของบริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตส จ ากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการควรให้ ความสนใจที่จะพัฒนา ปรับปรุ ง ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้ าน โดย
มุ่งเน้ นส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าด้ านผลิตภัณฑ์มีค่า
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สูง
ที่สุด การมุ่งเน้ นด้ านดังกล่าวให้ มีมากขึ ้นจะมีแนวโน้ ม ที่จะบอกต่อหรื อแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อมากขึ ้น
ส่งผลทาให้ ยอดขายของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี ้
1.ควรศึก ษาเรื่ อ งคุณ ค่า ตราสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่อ แนวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
2.ควรศึกษาเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
3. ควรศึกษาเรื่ องการเปิ ดรั บสื่ อ ที่ มี ผลต่อแนวโน้ ม พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื อ้
คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตส จากัด (มหาชน)
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