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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้าและ

คณุภาพการบริการที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ กลุม่ตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 
39 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาอยู่จงัหวัดอ่ืนๆ ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผู้ เช่าที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ ระดบัการศกึษา และภมูิล าเนาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
สมุทรปราการแตกต่างกัน (2) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร และ(3) คณุภาพการบริการ 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และ
ด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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The purpose of this research is to study the marketing mix on customer 

perspectives and service quality affecting condominium rental decision-making in 
Samut Prakan Province. The sample consisted of four hundred people. The results of 
this research were as follows: the majority of respondents were female, aged between 
thirty and thirty-nine, with an average income of 15,001 to 30,000Baht, single, worked in 
private companies, held a Bachelor’s degree and lived in the Bangkok metropolitan 
area. The marketing mix on customer perspectives and service quality were at a good 
level. However, the decision-making on condominium rentals were at a very good level. 
The results of the hypotheses testing were as follows: (1) tenants of different ages, 
gender, average income, career, education levels and lived in the Bangkok metropolitan 
area had different decision-making condominium rentals in Samut Prakan province; 
(2)the influence on the marketing mix on customer perspectives in terms of customers, 
cost, convenience and communication; (3)service quality in terms of tangibility, 
reliability, responsiveness, assurance and empathy affecting condominium rental 
decision-making in the Samut Prakan Province were at a statistically significant level of 
0.05. 

 
Keyword : Marketing mix on customer perspectives, Service quality, Condominium 
rental decisions, Samut Prakarn 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์เล่มนีส้ าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือ ให้แนะน า ตลอดจนการ
ให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักด์ินรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้
ถ่ายทอดความรู้ ค าแนะน า และการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
นบัตัง้แต่การเร่ิมต้นด าเนินการวิจยัจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจยักราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และรองศาสตราจารย์สพุาดา สิริ
กุตตา ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา ค าแนะน าเป็นอย่างดี
ยิ่ง เพื่อให้ปริญญานิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ คอย
อบรมสั่งสอน ให้แนวคิด ให้ประสบการณ์  ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึน้  และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และบัณฑิต
วิทยาลยัทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวก จนท าให้งานวิจยัฉบบันี ้
เสร็จสิน้อย่างสมบรูณ์ได้ 

ขอขอบคุณ  เพื่อนนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สาขาการจัดการ) คณะ
บริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน ที่ได้มอบมิตรภาพที่ดี คอยให้ความ
ช่วยเหลือกนัตลอดมา 

คณุค่าทัง้หลายที่ได้รับจากปริญญานิพนธ์เล่มนี  ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นความกตญัญูกตเวทีแก่ 
บิดา มารดา และบรูพาจารย์ที่เคยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผู้มีพระคณุทกุท่าน 

  
  

ธนพฒัน์  แซ่ลี ้
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดป ริมณฑลที่ มีพื น้ที่ ติดกับก รุงเทพมหานคร  
ซึ่งมีความส าคัญในด้านการเป็นพืน้ที่รองรับขีดจ ากัดของการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบกับผลจากนโยบายกระจายการพัฒนาไปยังเขตจังหวัดปริมณฑล  ท าให้จังหวัด
สมุทรปราการมีแผนพัฒนาเมืองมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร โดยเรียก
พืน้ที่ดังกล่าวว่า  Bangkok Metropolitan Region (วรชัย ทองไทย และ สุรีพร พันพึ่ง, 2550) 
รวมทัง้การเชื่อมต่อทางด้านการคมนาคมขนส่งในหลายรูปแบบ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว  
(แบร่ิง – สมทุรปราการ) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - ส าโรง) (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย, 2561) ระบบรถประจ าทางและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ท าให้พืน้ท่ีนีม้ีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการด ารงชีวิตของประชาชนมีความหลากหลายมากขึน้ซึ่งล้วนเป็นตัวกระตุ้นการ
ขับเคลื่อนการเข้ามาของประชากรนอกพืน้ที่และภายในพืน้ที่ในการเข้ามาประกอบอาชีพ 
การศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากจ านวนประชากรในพืน้ที่เองแล้วนัน้ ยังพบว่า 
มีประชากรแฝง (ผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดหนึ่งแต่ไม่มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน เรียกว่า ประชากรแฝง
กลางคืน และบุคคลที่ เข้ามาท างานหรือศึกษาเล่าเรียน ที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เรียกว่า 
ประชากรแฝงกลางวนั) โดยมีประชากรแฝงกลางวนัที่เข้ามาท างาน 1.13 แสนคน มีสดัส่วนร้อยละ 
10.18 ของประชากรแฝงกลางวนัทัง้หมดของประเทศ (1.11 ล้านคน) ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ 
ประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียนหนังสือ 3.19 หมื่นคน มีสัดส่วนร้อยละ 14.8 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3  
ของประเทศ และมีประชากรแฝงกลางคืน จ านวน 6.86 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 10.2 สูงเป็นอันดับ 2 
ของประเทศ และยงัมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้ของประชากรแฝงเหล่านัน้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2560) 

จากจ านวนประชากรที่มีการปรับตวัสูงขึน้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงมี
ความส าคัญในการรองรับการขยายตัวและการเติบโตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร 
ซึง่สิ่งที่ส าคญัคือการมีที่อยู่อาศยัส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ไม่มีที่
พักอาศัยเป็นของตนเองและกลุ่มประชากรแฝง จ าเป็นต้องมีการเช่าที่อยู่อาศัยในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั จากพฒันาการของที่อยู่อาศยัเนื่องด้วยปัจจุบนัมีข้อจ ากดัด้านที่ดินที่มีราคาแพง ส่งผล
ให้เกิดวิวัฒนาการด้านที่พักอาศัยจากบ้านเด่ียวที่มีบริเวณโดยรอบมาเป็นทาวน์เฮาส์และอาคาร



  2 

ชุดพักอาศัย ส าหรับผู้ ท่ีไม่สามารถมีท่ีพักอาศัยท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองได้ต้องพึ่งพาการเช่า
ห้องพักเพื่ อพักอาศัยในขณะศึกษาหรือท างาน  (ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร , 2555)
คอนโดมิเนียมเป็นที่พกัอาศยัประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่พกัอาศยัที่มี
ราคาไม่สงูนัก และมีความสะดวกในการเข้าพกัอาศยัและมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น รถไฟฟ้าในการเชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัด
สมทุรปราการ ส่งผลให้คอนโดมิเนียมมีการขยายตวัเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทัง้กลุ่มผู้
เช่าที่จะเพิ่มขึน้ (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

แนวโน้มการขยายตวัของคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ จากผลการวิจยัของไนท์
แฟรงค์ ประเทศไทย พบว่า ระหว่างปี 2555 - 2560 เร่ิมมีคอนโดมิเนียมเปิดขายทัง้สิน้ 12,417 
หน่วย ที่กระจุกตัวตามแนวบริเวณสถานีบางนา-แบร่ิง-ส าโรง ย่านอุตสาหกรรม การค้าและ
สถาบนัการศึกษา ปัจจุบนัมีหน่วยเหลือขายประมาณ 3,343 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายร้อยละ 
73 จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงอัตราการขายสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งปัจจุบันคอนโดมิเนียมเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ ลงทุนนิยมที่จะปล่อยเช่ามากกว่าขาย เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ เช่าที่
เปลี่ยนไปที่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดี โดยเฉพาะพืน้ที่ชานเมืองราคาเช่าไม่สงูมากนกั จึง
เป็นอีกปัจจัยที่ผู้ ให้เช่าคอนโดนิยมซือ้ไว้เพื่อรองรับกลุ่มผู้ เช่ารายใหม่ที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 
(ผู้จดัการออนไลน์, 2561) ประกอบกบัการปล่อยเช่าคอนโดที่มีอยู่แล้วและยงัมีโครงการใหม่ทยอย
สร้างเสร็จเพิ่มขึ น้ ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแข่งขันเพื่ อหาผู้ เช่ามีความรุนแรงขึ น้  ซึ่ งแต่ละ
ผู้ ประกอบการจะพยายามเสนอขายและสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ เช่า  (ไทยรัฐ, 2561) ทัง้นีใ้น
มมุมองของผู้ เช่าเองก็ย่อมต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สดุในการเช่า ซึ่งจะต้องค านึงถึงความพร้อม
ในด้านต้นทุน ความสะดวกในการเข้าถึงและการติดต่อ และคุณภาพการบริการที่ได้รับ ไม่ว่าจะ
เป็นความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็วในการบริการ การรับประกนั และการได้รับการดแูลเอาใจใส่เป็น
อย่างดี หากผู้ ให้เช่าหรือนิติบคุคลขาดการปรับปรุงคณุภาพการบริการและขาดการศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้ เช่าอย่างลึกซึง้ ก็จะเกิดปัญหาปล่อยเช่าว่างอย่างยาวนาน ซึ่งจะท าให้เสียทัง้เวลา
และขาดรายได้ในอนาคต (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2562) 

ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
และคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการในด้านต่างๆ ของเจ้าของธุรกิจ และยังเป็นข้อมูลช่วย
ผู้ประกอบการธุรกิจนีส้ามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดพร้อมกบัพัฒนาปรับปรุงการบริหาร 
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ตลอดจนทราบปัญหาและความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีม้คีวามมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม

ลกัษณะสว่นบคุคล 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า 

ที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย  ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแลเอาใจใส่
ลกูค้า ที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลงานวิจยัสามารถทราบลกัษณะความต้องการของผู้ เช่าที่มีต่อการเช่าคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสมุทรปราการ ในด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและด้านคณุภาพการ
บริการ  

2. ผู้ ให้เช่าคอนโดมิเนียม สามารถน าผลงานวิจัย ไปใช้ในการปรับปรุงหรือเป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนในการให้บริการ เพื่อตอบสนองถึงความต้องการของผู้ เช่า 

3. บุคคลทั่วไปสามารถน างานวิจัย ใช้เป็นข้อมูลส าหรับต่อยอดในเร่ืองที่เก่ียวข้องใน
ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน

จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณโดยไม่ทราบ
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ขนาดประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) ได้ขนาดตัวอย่างทัง้หมด 400 คน โดยมีวิธีการสุ่ม
ตวัอย่าง ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
เก็บกลุ่มตวัอย่างที่มีการเช่าคอนโดมิเนียมเป็นรายเดือน จ านวน 3 อ าเภอ โดยคดัเลือกจากอ าเภอ
ที่มีจ านวนคอนโดมิเนียมให้เช่ามากที่สดุในจงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 
อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง 

ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจาก
อ าเภอที่ก าหนดไว้ในขัน้ท่ี 1 อ าเภอละเท่าๆ กนั ได้กลุม่ตวัอย่าง อ าเภอละ 133 - 134 คน 

ขัน้ที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling ) 
โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง จนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ 
1.1.2.1 20 - 29 ปี 
1.1.2.2 30 – 39 ปี 
1.1.2.3 40 – 49 ปี 
1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
1.1.3.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.1.3.2 15,001 – 30,000 บาท 
1.1.3.3 30,001 – 45,000 บาท 
1.1.3.4 45,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.4 สถานภาพสมรส 
1.1.4.1 โสด 
1.1.4.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั  
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1.1.4.3 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่       
1.1.5 อาชีพ 

1.1.5.1 นกัศกึษา/นิสิต 
1.1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
1.1.5.5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอาย ุ  
1.1.5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.....................   

1.1.6 ระดบัการศกึษา 
1.1.6.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.6.2 ระดบัปริญญาตรี 
1.1.6.3 สงูกว่าระดบัปริญญาตรี  

1.1.7 ภมูิล าเนา 
ภมูิล าเนาของท่านอยู่จงัหวดั………………… 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า 
1.2.1 ด้านคณุค่าที่จะได้รับ 
1.2.2 ด้านต้นทนุของผู้บริโภค 
1.2.3 ด้านความสะดวกในการซือ้ 
1.2.4 ด้านการติดต่อสื่อสาร 

1.3 คณุภาพการบริการ 
1.3.1 ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 
1.3.2 ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ 
1.3.3 ด้านความรวดเร็ว 
1.3.4 ด้านการรับประกนั 
1.3.5 ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

2.1 การรับรู้ความต้องการ 
2.2 การค้นหาข้อมลู 
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2.3 การประเมินทางเลือก 
2.4 การตดัสินใจ 
2.5 พฤติกรรมหลงัการเช่า 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผู้ เช่า หมายถึง ผู้ ที่ เช่าคอนโดมิ เนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในจังหวัด
สมทุรปราการ 

2. ผู้ให้เช่า หมายถึง เจ้าของห้องคอนโดมิเนียมให้เช่าหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่ดแูลผู้ เช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. คอนโดมิเนียม หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้ เช่าในจงัหวดัสมทุรปราการ เข้าพกัและท าการ
จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีอตัราค่าเช่าอยู่ที่ 7,000 – 7,500 บาทต่อเดือน 

4. ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะภูมิหลงัและสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงตวับุคคล
โดยเฉพาะ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ภมูิล าเนา 

5. การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียม  หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการใช้กระบวนการในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียม โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย 

5.1 การรับรู้ความต้องการ หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้รับแรงกระตุ้นจากภายในและต้องการที่จะเช่าคอนโดมิเนียมตามที่ปรารถนาไว้ ได้แก่ มีการรวม
ค่าส่วนกลางแล้ว มีการจดัการกับปัญหาสิ่งที่รบกวนภายในห้องอย่างจริงจัง เช่น กลิ่นบุหร่ี กลิ่น
ตามท่อระบายน า้ มีการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมจากโปรโมชั่นที่น่าสนใจเป็นหลกั มีการบริการที่ดี 
และมีกฎระเบียบในคอนโดมิเนียมที่ชดัเจนและมีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

5.2 การค้นหาข้อมูล หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ มีการ
รวบรวมข้อมูลและเร่ิมค้นหาข้อมูลคอนโดมิเนียมตามที่ ต้องการ ได้แก่ มีการหาข้อมูลจาก 
อินเทอร์เน็ต ป้ายประกาศ เป็นต้น มีการศึกษาหาข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมให้เช่าในแต่ละแห่ง
ก่อนการตดัสินใจเช่า มีการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมให้เช่า จากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
มีการน าประสบการณ์การเช่าคอนโดมิเนียมในอดีตมาพิจารณาในการเช่าคอนโดมิเนียมครัง้ต่อไป 
และมีการสอบถามจากผู้ที่เคยพกัอาศยัจริง 
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5.3 การประเมินทางเลือก หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ เร่ิม
ประเมินตวัเลือกต่างๆ หลงัจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม
จนเพียงพอแล้ว ซึง่อิทธิพลที่มีต่อการเช่าคอนโดมิเนียม ได้แก่ ความสะอาดและความสวยงามของ
ตกึ อาคาร สภาพแวดล้อมบริเวณรอบคอนโดมิเนียม ระยะเวลาในการเดินทางไปยงัสถานที่ท างาน
หรือสถานศกึษาที่เหมาะสม และคณุภาพการบริการของผู้ให้เช่า  

5.4 การตัดสินใจซือ้ หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการมีการ
ตดัสินใจที่จะท าการเช่าตามที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ได้แก่ ได้ชมบรรยากาศชมห้องจริง
ก่อนการเช่าพัก มีสถานที่ตัง้ใกล้แหล่งชุมชน ระบบการจัดการ ขัน้ตอน การด าเนินงานใน
คอนโดมิเนียมมีความเป็นระบบ ขนาดห้องเหมาะสมกับจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีการแบ่ง
พืน้ที่ใช้สอยออกเป็นสว่น ๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน 

5.5 พฤติกรรมหลงัการเช่า หมายถึง การรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูค้าและคุณภาพการบริการหลงัจากที่ตัดสินใจคอนโดมิเนียมแล้ว ได้แก่ มีมาตรการเพื่อรักษา
ความเรียบร้อยภายในคอนโดมิเนียม เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ส าหรับห้องที่ส่งเสียงดังและสร้าง
ความร าคาญให้แก่ผู้ อ่ืน มีการคงอัตราค่าเช่า ถึงแม้จะมีการปรับขึน้ของราคาค่าเช่าตามสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั มีการซ่อมบ ารุงหรือตรวจสภาพการใช้งาน เช่น ล้างแอร์ เป็นประจ า และเมื่อ
อปุกรณ์มีการช ารุดจากความเสื่อมของอปุกรณ์ มีการซ่อม/เปลี่ยน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

6. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า หมายถึง มุมมองความต้องการของผู้
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการที่พงึจะได้รับจากผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 

6.1 คุณค่าที่จะได้รับ หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ มีการ
พิจารณาถึงคณุค่าหรือคณุประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการพักอาศัย ได้แก่ คอนโดมิเนียมมี
ชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดี ชมุชนหรือย่านที่ตัง้อยู่มีความปลอดภยั มีการใช้อปุกรณ์ที่ทนัสมยั เช่น 
ระบบคีย์การ์ด หรือสแกนลายนิว้มือ และมีการบ ารุงรักษา การท าความสะอาดที่สม ่าเสมอ 

6.2 ต้นทุนของผู้ บริโภค หมายถึง ต้นทุนหรือเงินที่ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ใช้ในการแลกกบัการบริการที่มีความคุ้มค่า ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับขนาดของห้อง การคิดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน า้ ค่าไฟ) มีความเหมาะสม มีการอธิบายและ
แสดงราคาค่าเช่าคอนโดมิเนียมอย่างชัดเจน และมีการเก็บค่ามัดจ าค่าเช่าห้องพักมีความ
เหมาะสม 

6.3 ความสะดวก หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกหรือช่องทางที่ผู้ เช่าคอนโดมิเนียม
ในจังหวดัสมุทรปราการ ต้องการที่จะได้รับจากผู้ ให้เช่าคอนโดมิเนียม ได้แก่ มีที่จอดรถเพียงพอ 
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ท าเลที่ตัง้ของคอนโดมิเนียมมีความสะดวกในการเดินทาง มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย  
และตัง้อยู่ใกล้ศนูย์การค้าหรือร้านสะดวกซือ้ 

6.4 การติด ต่อสื่ อสาร  หมายถึ ง  ช่องทางที่ ผู้ เช่ าคอนโดมิ เนี ยม ในจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และสามารถรับข่าวสารอันเป็นประโยชน์
จากผู้ ให้เช่าคอนโดมิเนียม ได้แก่ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมภายในคอนโดมิเนียม 
อยู่เสมอ มีการอธิบายข้อก าหนด รายละเอียดในสัญญาเช่าด้วยความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
สามารถติดต่อผู้ ให้เช่าได้มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ Email Line มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 
เช่น พดูจาไพเราะ และสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง กรณีมีความจ าเป็น 

7. คุณภาพการบริการ หมายถึง คุณภาพการบริการที่ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการได้รับ ประกอบด้วย  

7.1 สิ่งที่สมัผสัได้ หมายถึง เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถสมัผสั
และรับรู้ได้จากลักษณะการให้บริการที่ได้รับ ได้แก่ มีการออกแบบและตกแต่งภายในห้องพักที่
สวยงาม มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น ตู้  เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น 
ฯลฯ มีร้านซกั รีด หรือเคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญที่มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีพืน้ที่ส่วนกลาง เช่น 
ฟิสเนส สระว่ายน า้ ห้องอ่านหนงัสือ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 

7.2 ความเชื่อถือและความไว้วางใจ  หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ มีความปรารถนาที่จะได้รับจากความสามารถในการมอบการบริการ ที่จะสร้าง
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ เช่า ได้แก่ สามารถให้บริการตามค ามั่นสญัญาได้ เช่น 
สามารถส่งช่างหรือเจ้าหน้าที่ไปให้บริการได้ตามวันเวลาที่ก าหนด สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมลูได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง มีการให้บริการแก่ผู้ เช่าด้วยมาตรฐานที่
ดีเสมอต้นเสมอปลาย และมีระบบการเก็บรักษา เอกสารหรือพสัดทุี่สง่ให้แก่ผู้ เช่าเป็นอย่างดี 

7.3 ความรวดเร็ว หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ มีความ
ปรารถนาที่จะได้รับช่วยเหลือและมอบการให้บริการอย่างเต็มที่จากผู้ ให้เช่าคอนโดมิเนียมด้วย
ความรวดเร็ว ได้แก่ สามารถให้บริการต่างๆ แก่ผู้ เช่าด้วยความรวดเร็ว  มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้ เช่า เช่น อยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ประจ าต าแหน่งให้บริการ  มีความตัง้ใจและมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ มีการติดตามปัญหาของผู้ เช่าอย่างไม่ละเลย  และมีเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถบริการได้ครัง้ละหลายคน 

7.4 การรับประกัน หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ มีความ
ปรารถนาที่จะรับรู้คุณภาพการบริการจะท าให้ผู้ เช่าเกิดความเชื่อมั่นต่อการบริการที่ได้รับ ได้แก่  
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มีความรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ เช่น แจ้งข้อมลูที่ผิดท าให้ผู้ เช่าเสียเวลา 
สามารถตอบค าถามและข้อสงสยัได้เป็นอย่างดี สญัญาเช่าที่มีเงื่อนไขชัดเจนไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ และมีการติดไฟสอ่งสว่างที่เพียงพอเพื่อสร้างความปลอดภยั 

7.5 การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า หมายถึง ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
มีความปรารถนาที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่เช่าคอนโดมิเนียม ได้แก่ มีความ
ยืดหยุ่นในการช าระค่าเช่าเกินเวลาที่ก าหนดได้ตามเหมาะสม ในกรณีที่มีความจ าเป็น  รับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่าและน าเอาไปปรับปรุงการให้บริการ มีการติดตัง้ Internet Wifi ภายใน
ห้องพกั และมีการสอบถามถึงปัญหาภายในห้องพกั เช่น ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ มีกรอบแนวคิด ดงันี ้ 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
คุณภาพการบริการ 

1. ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 

2. ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ 

3. ด้านความรวดเร็ว 
4. ด้านการรับประกนั 

5. ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
1. ด้านคณุค่าที่จะได้รับ 

2. ด้านต้นทนุของผู้บริโภค 

3. ด้านความสะดวก 

4. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

ลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

4. สถานภาพสมรส 

5. อาชีพ 

6. ระดบัการศกึษา 
7. ภมูิล าเนา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ เช่าที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ

สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะได้รับ  
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มีผู้ ให้แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
6. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
7. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสมัพันธ์เก่ียวกับพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลซึ่งหลายงานวิจยัได้น าแนวคิดทางด้านประชากรศาสตร์มาใช้ในการแบ่งประเภท
ของความต้องการสินค้าและบริการ ทัศนคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยมีผู้ ให้แนวคิดที่
เก่ียวข้องกบัประชากรศาสตร์ ดงันี ้

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) ได้กล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ซึ่งใช้ในการแยกแยะลกัษณะความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย โดยลักษณะประชากรศาสตร์ใช้
เป็นเกณฑ์เพื่อก าหนดตลาดของกลุม่เป้าหมาย ใช้เป็นตวัชีว้ดัที่มีความง่ายและมีความชดัเจนที่จะ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และก าหนดสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี  ้
ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ตามรายละเอียด ดงันี ้

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุ (Age) หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะความ
ต้องการ รสนิยมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรทางด้านอายุอาจจะ
เป็นตัวแปรลวงก็ได้ เช่น การขายสินค้าและบริการที่มีกลุ่มอายุเป็นวยัหนุ่มสาว แต่อาจมีกลุ่มผู้สงูอายุ
มาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากจิตวิทยาภายในของผู้บริโภคที่คิดว่าตนเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ 
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 2. ขัน้ของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) หมายถึง ความแตกต่างของบุคคลในแต่
ละขัน้ตอนวงจรชีวิต อาจมีความต้องการและมีพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกนั โดยในขัน้ของวงจรชีวิต
จะอธิบายถึงพฤติกรรมและความต้องการของบุคคล เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผู้สงูอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
จะสร้างโอกาสให้กบันกัการตลาดในการเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างถกูต้อง 

3. เพศ (Gender) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างเพศซึง่มีแนวโน้มทศันคติรวมไป
ถึงพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกนั โดยเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและมีการค้นหาข้อมลูต่างๆ ให้
มากขึน้ก่อนที่จะมีการตดัสินใจ สว่นทางด้านเพศชายมกัมีความเชื่อมัน่ในตนเองสงู และมกัจะมุ่งถึงบาง
สิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้บรรลตุามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

4. รายได้ (Income) หมายถึง เป็นสิ่งสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ บริโภค 
อย่างไรก็ตามรายได้ไม่อาจสะท้อนไปถึงว่าใครจะเป็นลกูค้าที่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ 

สดุาพร กุณฑลบุตร (2552) กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นการ
แบ่งกลุ่มลกูค้าโดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา รายได้ วงจร
ครอบครัว และอื่น ๆ เป็นการแบ่งที่ใช้ได้กบัสินค้าอปุโภคและบริโภคเป็นสว่นใหญ่ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2549)ได้กล่าวถึง ลกัษณะประชากรศาสตร์ สามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคโดยพิจารณาจากผู้บริโภคโดยตรง ประกอบด้วย  

1. แบ่งโดยพิจารณาจากความเป็นชายหรือหญิง (Segmentation by Gender) 
กล่าวคือ การแบ่งประชากรออกเป็นสองกลุ่มโดยใช้ความเป็นเพศชายและหญิงเป็นตัวแบ่ง ซึ่งสินค้า
หลายชนิดเป็นสินค้าเฉพาะเพศอยู่แล้ว เช่น เสือ้ผ้า ผ้าอนามยั อปุกรณ์โกนหนวด แต่อย่างไรก็ตามก็มี
สินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถแบ่งเพศชายและหญิงได้ เช่น รถยนต์เป็นสินค้าที่ต้องใช้ทัง้เพศหญิงและ
ชาย แต่เพศหญิงจะชอบคนัเล็ก ดสูวยงามขบัง่าย ในขณะที่เพศชายจะชอบคนัใหญ่ วิ่งเร็ว มีเทคโนโลยี
สงู เป็นต้น นอกจากนีพ้ฤติกรรมการซือ้สินค้าหลายชนิดของหญิงและชายก็ล้วนมกัมีความแตกต่างกนั 

2. แบ่งโดยพิจารณาจากอาย ุ(Segmentation by Age) กล่าวคือ เป็นการจดักลุ่ม
ผู้บริโภคโยใช้อายุเป็นเกณฑ์ อายุที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เนื่องจากความจ าเป็นเช่นเมื่อ
อายมุากขึน้มกัจะมีการซือ้สินค้าและยาในการดแูลสขุภาพมากกว่าวยัเด็ก เป็นต้น 

3. แบ่งโดยพิจารณาจากวงจรชีวิต (Segmentation by Life Cycle) กล่าวคือ การ
จดักลุ่มวยัเด็ก วยัรุ่น วยัท างาน วยัผู้ ใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีช่วงวงจรชีวิตที่แตกต่างกนัมกัต้องการ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกนัไปด้วย เช่น วยัเด็กต้องการของเลน่ วยัท างานต้องการเสือ้ผ้าที่ใช้ท างาน 
เป็นต้น 
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4. แบ่งโดยใช้รายได้ (Segmentation by Income) กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่ ให้
ความส าคญัที่นกัการตลาดควรพิจารณาและเป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกนั รายได้
เป็นตัวก าหนดอ านาจการซือ้ของผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคล้วนต้องการสินค้าทุกชนิด แต่รายได้จะเป็นตัว
แบ่งสินค้าชนิดเดียวกนัให้มีความแตกต่างกนั เช่น ผู้บริโภคที่มีรายได้สงูฐานะร ่ารวยก็สามารถเลือกซือ้
รถยนต์ที่มีราคาสงูมากกว่าคนที่มีรายได้ต ่ากว่า 

วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล (2557) ได้กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็น
การแสดงถึงความแตกต่างของผู้บริโภคทัว่ไป ประกอบด้วย 

1. เพศ (Gender) โดยจะแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งการวิเคราะห์ใน
เร่ืองเพศนัน้ล้วนมีความเก่ียวข้องกบับทบาท การหารายได้ และบุคคลที่ตดัสินใจในครอบครัว เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะเพศหญิงมีการออกท างานนอกบ้านมากขึน้ รวมทัง้สัดส่วน
ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายในบางพืน้ที่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน ามาสู่อิทธิพลในการ
ตดัสินใจซือ้มากขึน้ จากอดีตเพศชายสว่นใหญ่จะเป็นผู้ตดัสินใจซือ้คนสดุท้าย แต่ปัจจบุนัเพศหญิงจะมี
การตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายซึ่งนักการตลาดจึงมองบทบาทที่เปลี่ยนไปของสังคมมากขึน้ในการหา
ผลิตภณัฑ์ที่เหมาะกลุม่เพศหญิงมากขึน้ 

2. อายุ (Age) ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสามารถแบ่งออกได้เป็น ผู้สูงอายุ ผู้ ใหญ่
ตอนปลาย ผู้ ใหญ่ตอนต้น วัยรุ่น และเด็ก โดยในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้าน
สภาพแวดล้อมและการด าเนินชีวิต ความคิด รวมถึงความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งมีการแยก
ความต้องการของผู้บริโภคตามช่วงวยั ดงันี ้ 

1) ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) เป็นกลุ่มการด ารงชีวิตแบบเงินออม และ
ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เป็นยารักษาโรคอาหารเสริมการจบัจ่ายสมาชิกในครอบครัวเช่นลกูหลาน 

2) ผู้ ใหญ่ตอนปลาย (40-60ปี) เป็นช่วงการสร้างครอบครัวและใช้จ่าย
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว เช่น ลกู บ้าน รถ เฟอร์นิเจอร์ 

3) ผู้ ใหญ่ตอนต้น (20-40ปี) ช่วงที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีพลังใน
ตนเอง การซือ้สินค้าและบริการจะเป็นในลกัษณะสนองอารมณ์และมีการตดัสินใจซือ้ที่จะเก่ียวกบั
การยอมรับในสงัคมเพื่อนฝงู เช่น การซือ้ของแบรนด์เนม และของเทคโนโลยีสงู 

4) วัยรุ่น (12-20 ปี) ความต้องการของกลุ่มนีคื้อเทคโนโลยีสูงรวดเร็ว 
และต้องได้รับการตอบสนองโดยทนัที 



  15 

5) วยัแรกรุ่น (8-12 ปี) ความสามารถในการตอบสนองของคนกลุม่นีเ้ป็น
สิ่งที่สร้างขึน้เองตามความต้องการเฉพาะตน การตอบสนองจะมากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กับสภาพ
เศรษฐกิจในด้านรายได้ของผู้ปกครอง 

3. รายได้ (Income) ผู้ที่มีรายได้สงูมกัมีความสามารถในการตดัสินใจซือ้ที่สงูกว่า
ผู้ที่มีรายได้ต ่า ด้วยเหตุนีผู้้พัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมักจะออกแบบและศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
ส าหรับกลุม่ที่มีรายได้แตกต่างกนั 

4. เชือ้ชาติ/สัญชาติ (Race/Nationality) สามารถพิจารณาถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความแตกต่างกนัทัง้เชือ้ชาติและสญัชาติ ความต้องการก็มีความแตกต่างกนั จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์
ให้ตอบสนองต่อกลุม่ผู้บริโภค 

5. วงจรชีวิตและครอบครัว (Family Life cycle) ช่วงชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน
จะสง่ผลต่อการต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกนัไปด้วย 

Kotler and Armstrong (2011) กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็น
การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นส่วน ๆ ขึน้อยู่กบัตัวแปรต่างๆ เช่น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว วงจร
ชีวิต รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชือ้ชาติ และสญัชาติปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดส าหรับการแบ่งกลุ่มกลุ่มลูกค้า เหตุผลประการหนึ่งคือความต้องการของ
ผู้บริโภคต้องการและอัตราการใช้มักแตกต่างกันไปตามตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์และ
สามารถวัดได้ง่ายขึน้มากกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งนักการตลาดจะก าหนดกลุ่มผู้บริโภคตามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ในขัน้แรก เพื่อใช้ประโยชน์ในการมองถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและ
เพื่อประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายให้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
ดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

ตัวแปร ส่วนแบ่งตลาดที่แบ่งได้ 

อายุ 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, และ 65 ขึน้ไป 

เพศ ชาย, หญิง 

ขนาดครอบครัว 1-2, 3-4, 5 คนขึน้ไป 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ตัวแปร ส่วนแบ่งตลาดที่แบ่งได้ 

วงจรชีวิต
ครอบครัว 

วยัรุ่น, โสด, แต่งงานไม่มีบตุร, แต่งงานแล้วมีบุตร, พ่อแม่คนเดียว, คู่
แต่งงานที่ไม่สมรส, คู่แต่งงานที่มีอายมุากกว่า ไม่มีบุตร, แต่งงานที่อายุ
ต ่ากว่า 18 ปี และ อ่ืน ๆ 

รายได้ ต ่ากว่า  20,000 บาท,  20,000 - 30,000 บาท, 30,000 - 50,000 บาท, 
50,000 - 100,000 บาท , 100,000 -  250,000 บาท , มากกว่า  
250,000 บาท 

อาชีพ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคนิค, ผู้จดัการ, พนกังานบริษัท, เจ้าของธุรกิจ, พระ, 
พนกังานขาย, ช่างฝีมือ, ผู้บงัคบับญัชา, เกษตรกร, นกัเรียน, แม่บ้าน, 
ว่างงาน, เกษียณ 

การศึกษา ต ่ากว่าระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลยัหรือ

เทียบเท่า  มหาวิทยาลยัหรือบณัฑิตศกึษา,และระดบัสงูกว่า 

ศาสนา คาทอลิก, โปรเตสแตนท์, ยิว, มสุลิม, ฮินด,ู อ่ืน ๆ 

เชือ้ขาติ เอเชีย, สเปนและโปรตเุกส, ด า, ขาว 

รุ่น Baby boomer , Generation X, Millennial 

สญัชาติ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซีย ญ่ีปุ่ น 

 
ที่มา: Kotler and  Armstrong (2011). Principles of Marketing. P.252. 
 

ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) ได้กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า 
แนวคิดนีเ้ป็นการน าเอาตัวแปรด้านประชากรมาใช้เป็นเกณฑ์ เช่น เพศ อายุ ขนาดครอบครัว 
ระดับรายได้ ท าให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะของตัวแปรนัน้ เนื่องจาก  
ตัวแปรทางด้านประชากรนัน้สัมพันธ์กับลักษณะความต้องการ ความนิยม และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุม่ ประกอบด้วย 
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1. อายุ ผู้บริโภคจะผันแปรตามความต้องการของตนเองตามวัฏจักร ซึ่งช่วงอายุ
จะเป็นตวัก าหนดความต้องการ และความชอบพอของแต่ละคนมกัจะเปลี่ยนไปตามความเจริญตามวยั 

2. เพศ ความแตกต่างของผู้ บริโภคจ าแนกตามเพศ ใช้ในการวางรูปลักษณะ
สินค้าให้สอดคล้องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั เช่น เพศหญิงจะเน้นรูปทรงที่มีลกัษณะ
นุ่มนวล ส่วนเพศชายจะเน้นความกว้างใหญ่เน้นความแข็งแรงและเรียบง่าย เพศที่ต่างกนัจึงน ามาใช้ใน
การก าหนดลกัษณะสินค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนั 

3. ระดบัรายได้ เป็นการวดัความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค สินค้า
ที่ผู้บริโภคเลือกสรรตามความพงึพอใจมกัจะอาศยัระดบัราคาเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจอย่างหนึ่งควบคู่
ไปกับคณุค่าของสินค้า แต่ผู้บริโภคไม่อาจเลือกสินค้าที่มีคณุภาพดีหรือสินค้าที่มีคุณค่าสูงสุดได้เท่า
เทียมกนั ซึง่รายได้ของแต่ละบคุคลจึงเป็นตวัก าหนดว่าผู้ซือ้ควรจะซือ้หรือไม่ 

ซึ่งนอกจากนีเ้มื่อศึกษาตลาดผู้บริโภคว่าจะมีลกัษณะทางประชากรเป็นอย่างไร 
เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาและเพื่อก าหนดตลาดของกลุม่เปา้หมายจะประกอบไปด้วย 

1) จ านวนประชากร จะมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณความต้องการ
ของผู้บริโภค ถ้าหากจ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ความต้องการสินค้าและบริการก็จะมีจ านวน
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย ในการพิจารณาจ านวนประชากรที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงอายุ เพศ ทัง้นีเ้พื่อการ
วิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและมีการปรับตวัให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคนัน้ๆ 

2) แหลง่ที่พกัอาศยั ควรจะศึกษาถึงแหล่งที่พกัอาศยัของผู้บริโภคด้วยว่า
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มกันในสถานที่หรือแหล่งใด โดยการศึกษาถึงความหนาแน่นของประชากรต่อ
พืน้ที่ ถ้าพืน้ที่ใดมีจ านวนผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นหมายความว่าพืน้ที่นัน้จะมีปริมาณความ
ต้องการสงู 

3) การเคลื่อนย้ายประชากร การเคลื่อนย้ายประชากรไปแหล่งใดย่อมจะ
เป็นการสร้างโอกาสในแหล่งพืน้ที่นัน้ๆ เช่น การเคลื่อนย้ายประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่
ออกมาในบริเวณชานเมืองรอบนอกจะเป็นโอกาสอันดีในการวางแผนที่จะประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึน้ 

4) รายได้และรายจ่ายของผู้บริโภค จะมีการศึกษารายได้และรายจ่าย ซึ่ง
รายได้ของผู้ บริโภคเปรียบได้กับอ านาจการซือ้ยิ่งรายได้สูงมากเท่าใดจะยิ่งมีอ านาจการซือ้สูง
เท่านัน้ 
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4. อาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการอุปโภคและบริโภค อาชีพของผู้ บริโภคที่มี
ระดบัรายได้สงูย่อมมีการจ่ายเงินที่มากกว่าอาชีพที่มีระดบัรายได้ต ่า อาชีพที่ต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ซือ้ที่แตกต่างกนั 

5. การศึกษา ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแต่ละระดบัจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน 
ผู้บริโภคที่มีการศกึษาสงูย่อมต้องมีความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และต้องการสินค้าและบริการมา
ตอบสนองความต้องการชีวิตที่ดีขึน้ 

6. สถานการณ์แต่งงาน โดยจะพิจารณาถึงแนวโน้มการแต่งงานกับการอยู่เป็น
โสด เพราะการแต่งงานจะมีผลต่อความต้องการสินค้าที่จะใช้ในชีวิตครอบครัว ส่วนผู้ ที่เป็นโสดจะ
ต้องการสินค้าส าหรับใช้สว่นตวั 

อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) ได้กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็น
ลกัษณะต่างๆ ของประชากรที่สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น อายุ เพศ ภูมิล าเนา อาชีพ การศึกษา 
ศาสนา สัญชาติ เชือ้ชาติ รวมถึงจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันของ
บคุคลล้วนสง่ผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั   

จากแนวคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า เป็นลกัษณะที่แสดงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได้ การศึกษา 
สถานภาพสมรส และอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกันที่แสดงให้เห็นถึงอ านาจการ
ตัดสินใจในการเลือกซือ้สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน โดยการวิจัยในครั ง้นีไ้ด้ใช้แนวคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัในการศึกษาถึงลกัษณะส่วน
บุคคลของผู้ เช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศกึษา และภมูิล าเนา  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ส าหรับแนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้านัน้ แสดง

ถึงมุมมองของลูกค้าต่อธุรกิจการค้าและบริการที่ได้รับ เกิดจากการปรับประยุกต์จากส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps) และเน้นการมองด้านการตอบสนองถึงความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ 
โดยในงานวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผล 
ต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ มีผู้ ให้ความหมายเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ดงันี ้
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ธนัทอร นาราสุนทรกุล (2558) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูค้า ว่าเป็นแบบจ าลองปัจจยัที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการตดัสินใจในมุมมองของลูกค้า โดยการ
ผสมผสานของเคร่ืองมือทางการตลาด เพื่อน ามาใช้กบัลกูค้าที่มีความแตกต่างกนั และสะท้อนให้
เห็นว่า สว่นประสมทางการตลาดที่ดีนัน้องค์กรธุรกิจควรให้ความตระหนกัถึงมมุมองของลกูค้า 

Kotler and Armstrong (2011) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูค้า เป็นมมุมองที่แสดงถึงความต้องการซือ้สินค้าและบริการเพื่อแก้ปัญหาของตน โดยลกูค้าจะ
ให้ความสนใจความคุ้มค่าของต้นทุนโดยรวม ลกูค้าต้องการได้รับความสะดวกในการบริการมาก
ที่สดุ และสามารถสื่อสารสองทางได้ (Two way communication) ซึ่งนกัการตลาดจะต้องถึงความ
ต้องการของลกูค้าก่อนจึงค่อยผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองแก่ลกูค้า  

Bartlova (2016) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ว่าควร
มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึน้ และตลาดควรมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยความ
ต้องการของลูกค้า ทัง้ในด้านราคา ควรพยายามท าความเข้าใจกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้าน
ความสะดวกในการซือ้ ควรมองถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึน้ 
และทางด้านการสื่อสาร ซึ่งนักการตลาดและผู้ขายที่ดีจะต้องมีการสื่อสารที่ดีและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ลกูค้า 

จากความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า สรุปได้ว่า เป็นใน
มมุมองที่ให้ความส าคญักบัส่วนของผู้บริโภคมากกว่าตวัสินค้า ซึ่งในการวิจยัในครัง้นีส้่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกค้า เกิดจากผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ มีความ
ต้องการจากผู้ประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมให้เช่าในทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ คณุค่าที่จะได้รับ (customer 
value) ต้ นทุ น  (cost to customer) ความสะดวก  (convenience) และการติด ต่ อสื่ อสาร 
(communication) 

รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
สิทธ์ิ ธีรสรณ์ (2551) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้าไว้ว่า จาก

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เป็นการสะท้อนการมองการตลาดจากมุมมองธุรกิจหรือ
มองจากบริษัทไปข้างนอก (inside-out) ซึ่งไม่ใช่เป็นมุมมองของผู้ ซือ้และลูกค้าหรือมองจาก
ภายนอกเข้าหาบริษัท (Outside in) โดยในมุมมองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าสะท้อน
ออกมาได้ 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า 
 
ท่ีมา : สิทธ์ิ ธรสรณ์ (2551). หลกัการตลาด. หน้า 42 
 

ซึ่งผู้ท าการตลาดจะมองว่าก าลังขายสินค้า แต่ลูกค้าจะมองว่าก าลังซือ้สินค้าที่มี
คุณค่าหรือวิธีที่จะใช้แก้ปัญหา (Customer Solution) ที่ตนเองก าลังประสบอยู่ ลูกค้าจะไม่ได้
สนใจเพียงราคาเท่านัน้แต่การหามาและการก าจัดสินค้าและบริการนัน้ล้วนมีค่าใช้จ่าย (Cost) 
ลกูค้าต้องการความสะดวกสบาย (Convenience) ในการหามาซึ่งสินค้าและบริการที่ต้องการและ
ท้ายสดุต้องมีการติดต่อสื่อสาร (Communication) ซึง่จะต้องมีลกัษณะการสื่อสารแบบโต้ตอบกนั 

ลภัสวัฒน์  ศุภผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูค้า ประกอบด้วย  

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Customers Needs and Wants) คือ สิ่งที่เสนอ
ขายต้องสร้างขอบเขตให้กว้างๆ หรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่จบัต้องได้ก็ได้ 

2. ต้นทุนในการจดัหาสิ่งที่จะสนองความต้องการ (Cost to Buy) คือราคาโดยที่ผู้
ซือ้จะไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในการที่จะได้สินค้านัน้มา 

3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to Buy) ผู้บริโภคต้องการซือ้สินค้า
และบริการด้วยวิธีที่สะดวกที่สดุ 

4. การใช้เคร่ืองมือสื่อสารในการส่งเสริมการตลาด (Communication) คือ การ
ท าการส่งเสริมการตลาดผ่านเคร่ืองมือสื่อสารท าให้สามารถเข้าถูกผู้บริโภคได้ง่ายและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้วย 

Product Customer Solution 

Price Customer Cost 

Place Convenience 

Promotion Communication 
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วารุณี  ตันติวงศ์วาณิช และ คณะ (2552) กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าไว้ว่า เป็นการสะท้อนถึงผู้ ซือ้ว่าตนเองมีคุณค่าหรือซือ้ทางออกส าหรับปัญหาของ
ตนเอง ดังนัน้ลูกค้าจึงมีความสนใจถึงต้นทุนรวมทัง้เวลาในการได้มาใช้ไป และก าจัดผลิตภัณฑ์
มากกว่าราคา โดยที่ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และท้ายสุดแล้ว
ลูกค้าต้องมีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งนักการตลาดมักพิจารณา 4Cs เป็นพืน้ฐานในการ
สร้าง 4Ps 

บุริม โอทกานนท์ (2555) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ประกอบด้วย 

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) เป็นการผลิตที่มี
การปรับเข้ากบัการด าเนินชีวิตและมีความเหมาะสมกบัผู้ ใช้ ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการนัน้
ควรเน้นให้ผู้ บริโภคจะซือ้ใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อการอยู่รอดของลูกค้า (Consumer Solution) 
มากกว่าความอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่าย   

2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) เป็นการตัง้ราคาโดยการ
พิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภค ความสามารถในการซือ้ของลูกค้าในแต่ละคนย่อมมีข้อจ ากัดที่
ต่างกนั ในการตัง้ราคาจะต้องค านึงถึงความสามารถของผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปด้วย  

3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy) เป็นสิ่งที่มีความส าคญัต่อการ
เพิ่มการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ซือ้ เช่น การเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถ
ซือ้หาสินค้าได้ในช่วงเวลา สถานที่ ปริมาณในการซือ้ รวมไปถึงความสะดวกในการช าระค่าบริการ
ที่หลากหลายช่องทาง 

4. การสื่อสาร (Communication) เป็นมุมมองของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนมาจาก
การส่งเสริมทางการตลาด จึงควรหันมาให้ความส าคัญในเร่ืองการสื่อสารและมองถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 

Kotler and Armstrong (2011) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูค้าไว้ว่า สว่นประสมทางการตลาด 4Ps เป็นการใช้ส าหรับสะท้อนถึงลกัษณะของผู้ขายในตลาด
ไม่ใช่มุมมองของผู้ซือ้ ซึ่งในส่วนของผู้ซือ้จะเป็นตัวประเมินประสิทธิภาพของสินค้าและบริการที่
ได้รับ โดยมีมมุมองที่แตกต่างกนัดงัต่อไปนี ้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในมุมมองของผู้ผลิตจะมีการน าเสนอ คุณสมบัติ การ
ออกแบบ คณุภาพ ยี่ห้อสินค้าบรรจุภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสม ส่วนในมมุมอง
ของผู้บริโภคลูกค้าจะซือ้สินค้าและบริการเพื่อแก้ปัญหาของความต้องการเบือ้งต้นของลูกค้าเอง 
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(Customer solution) กล่าวคือ ลกูค้าก าลงัซือ้คณุค่าหรือคณุประโยชน์ต่างๆ ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา
ที่ตนเองก าลงัประสบอยู่ในขณะนัน้ 

2. ราคา (Price) คือ จ านวนเงินที่ลกูค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ ซึ่งลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคณุค่าและราคาก่อนท าการตดัสินใจซือ้ ส่วนในมมุมองของผู้บริโภค จะมอง
ถึงต้นทุนหรือเงินท่ียินดีที่จะจ่ายส าหรับบริการนัน้ (Customer cost) ซึ่งต้องคุ้มค่ากับบริการที่จะ
ได้รับ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการบริการ สถานที่ตัง้ การ
คมนาคมขนส่ง ส่วนในมุมมองของผู้ บริโภค ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกที่สุด 
(Convenience) กล่าวคือ ลูกค้าจะพิจารณาเก่ียวกับการให้บริการของธุรกิจ ซึ่งในส่วนของ
ผู้ ประกอบการควรสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น การสร้างช่องทางส าหรับติดต่อ
สอบถามที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการขององค์กร เพื่อตอบสนองและอ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า   

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ให้แก่ผู้บริโภค โดยผ่านช่องทาง การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายส่วนบุคคล และการ
ประชาสมัพันธ์ ส่วนในมุมมองของผู้บริโภค จะต้องมีการการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้ขาย
และลกูค้า (Communication) กลา่วคือ ลกูค้าย่อมมีความต้องการข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
หน้าที่ของธุรกิจจ าเป็นจะต้องให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ และการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ 

Draskovic and Valjak (2012) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูค้า ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความจ าเป็นและความต้องการของลกูค้า (Consumer wants and need) คือ
เน้นถึงความต้องการของผู้บริโภคแทนที่จะเป็นผลิตภณัฑ์ ซึ่งผู้บริโภคได้รับการศึกษาและตระหนกั
ถึงตวัเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดมากขึน้ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของ
ความต้องการของลกูค้าความต้องการต่อผลิตภณัฑ์และบริการอ่ืนๆ  

2.  ต้นทุนของผู้ บริโภค (Cost to the Satisfy) คือ ค่าใช้จ่ายของผู้ บริโภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการแทนที่จะเป็นราคาที่ผู้บริโภครับรู้ แต่จะรวมถึงต้นทุนรวมในการได้รับ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ นอกจากราคาแล้วยงัรวมไปค่าใช้จ่ายของเวลาค่าเดินทางต่างๆ เป็นต้น 

3. ความสะดวกในการซือ้ขาย (Convenience to buy) คือ ความสะดวกในการ
ซือ้แทนที่จะเป็นสถานที่ เนื่องจากปัจจุบนัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ได้มีการน าระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภคจากช่องทางการจ าหน่ายในแบบเดิม 
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4. การสื่อสาร (Communication) คือ การศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้บริโภค โดยเน้นการถ่ายทอดผ่านการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ความส าคญักับการเจรจา
กบัผู้บริโภคมากขึน้ 

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2561) ได้กลา่วถึงส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้าไว้
ว่า ธุรกิจจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาเป็นมุมมองของธุรกิจที่ให้บริการ การที่จะ
บริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) เป็นสิ่งที่ลูกค้าพิจารณาถึงสิ่งที่
ตนเองได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นคณุสมบติั ประโยชน์ที่ได้รับ ความคุ้มค่า การให้บริการ ทัง้นีค้ณุค่าต่างๆ 
สามารถสะท้อนออกได้ทัง้รูปแบบที่เป็นผลิตภณัฑ์และการบริการที่ดีเยี่ยมหรือบริการหลงัการขาย 
โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีมุ่งตอบสนองที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั   

2. ต้นทุน (Cost to Customer) เป็นมูลค่าของสินค้าและบริการโดยที่ลูกค้าจะ
พิจารณาจากความคุ้มค่ากบัความสามารถให้การให้บริการ ทัง้นีร้าคาของสินค้ามกัมีความส าคญั
กับความคาดหวังที่สูงของลูกค้า ยิ่งตัง้ราคาสูงมากเท่าใดสินค้าและบริการนัน้ๆ จะต้องมีความ
เหมาะสมกับราคาที่ตัง้ไว้ อย่างไรก็ตามในการตัง้ราคาจะต้องน าปัจจัยต่างๆ มาร่วมพิจารณา
เพื่อให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงราคาที่เหมาะสมได้ 

3. ความสะดวก (Convenience) เป็นช่องทางหรือกลยุทธ์ในการสร้างความ
สะดวกต่อลกูค้า ทัง้ข้อมลูในการให้บริการ พนกังานที่ให้ข้อมลู การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธุรกิจ หน้าที่ ต่างๆ เหล่านีธุ้รกิจจะต้องให้
ความส าคญัเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ  

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการในการกระจายและเพิ่ม
การรับรู้ข้อมลูข่าวสารของธุรกิจ ทัง้นีก้ารสื่อสารธุรกิจจะต้องน าข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ  ของ
สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของลูกค้า ในทาง
กลบักนัก็ควรยอมรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ลกูค้ามีต่อธุรกิจเพื่อน ามาปรับปรุงการให้บริการส าหรับ
การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์และการให้บริการต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม 

ทัง้นีเ้พื่อให้เห็นความแตกต่างของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของภาค
ธุรกิจและมมุมองลกูค้า ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของธุรกิจและของลกูค้า 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ธุรกิจ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า 

1. ผลิตภณัฑ์ (product) 1. คณุค่าที่จะได้รับ (customer value) 

2. ราคา (price) 2. ต้นทนุ (cost to customer) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) 3. ความสะดวก (convenience) 

4. การสง่เสริมการตลาด (promotion) 4. การติดต่อสื่อสาร (communication) 

 
ที่มา : ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2561). การตลาดบริการ หน้า 82. 
 

จากการทบทวนแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า คือ การ
ปรับเปลี่ยนมุมมองจากส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และให้ความส าคัญโดยยึดลูกค้าเป็น
หลกั โดยจะพิจารณาถึงคุณค่าที่จะได้รับ ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซือ้ของผู้บริโภค 
และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการวิจัยในครัง้นีจ้ะได้ใช้แนวคิดของ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) เพื่อ
น ามาสู่การเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าที่จะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

ความหมายของการบริการ 
การให้บริการลกูค้านบัว่าเป็นสิ่งความส าคญัทกุธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการบริการที่ได้รับ

จากธุรกิจให้เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งการให้บริการนัน้เป็นไปเพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ลกูค้า โดยต้องเก่ียวข้องกบัผู้ รับบริการตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งต้องสร้างความ
ประทบัใจทุก ๆ ส่วนของการบริการ ซึ่งในงานวิจยัในครัง้นีไ้ด้มีผู้ ให้ความหมายของการบริการไว้ 
ดงันี ้

การบริการ หมายถึง การบริการลกูค้าท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสะดวกสบาย
และให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2554) ซึง่มีลกัษณะเป็นนามธรรม 
ที่สะท้อนออกมาในรูปของการการกระท า พฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง  
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(ธัญญารัตน์ บุญต่อ , 2552) นอกจากนีย้ังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหรือ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์หรือความสะดวกให้แก่ผู้ รับบริการ ซึ่งเมื่อผู้ รับบริการได้รับบริการไปแล้ว
อาจเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจในสิ่งเหลา่นัน้ (จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, 2556) 

กล่าวโดยสรุปการบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการวิจัยที่จะ
ท าการศกึษาที่มีการศึกษาถึงการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยส่วนหนึ่ง
ในการตัดสินใจของผู้ เช่านัน้ มาจากการบริการที่ได้รับจากผู้ ให้เช่า การบริการที่ดีกว่ามักเป็น
ลกัษณะเฉพาะที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัจากธุรกิจประเภทเดียวกนั 

ลักษณะเฉพาะของการบริการ 
1. เป็นสินค้าที่ไม่สามารถจบัต้องได้ กล่าวคือ มีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่มีตวัตน ไม่มี

รูปร่าง เป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งเป็นการยากที่จะสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสได้  
(จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2556) ทัง้นีใ้นการซือ้บริการจะทดสอบหรือประเมินค่าการบริการแบบ
สินค้าทัว่ไปไม่ได้ จะต้องผ่านการการรับบริการก่อนแล้วจึงจะสามารถประเมินได้ว่าบริการเหลา่นัน้
ดีหรือไม่ อย่างไร หรือจะกล่าวได้ว่าเป็นบริการที่ไม่สามารถมองและไม่อาจสัมผัสได้ก่อนซือ้  
(ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2557) 

2. เป็นสินค้าที่มีคณุภาพไม่คงที่ กล่าวคือ คุณภาพการบริการโดยทั่วไปมีคุณภาพที่
ไม่คงที่ เนื่องมาจากพนกังานเป็นผู้ ให้บริการ (จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, 2556) หากผู้ให้บ้ริการนัน้ไม่
สามารถรักษามาตรฐานในการให้บริการตามก าหนดได้ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้  

3. การบริการแบ่งแยกไม่ได้ กล่าวคือ การผลิต การส่งมอบการบริโภคของการบริการ
จะเกิดขึน้พร้อมกัน โดยลูกค้าที่เป็นผู้ซือ้บริการมักต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการนัน้
ด้วย (จิตตินนัท์ นนัทไพบูลย์, 2556) ซึ่งการบริการดงักล่าวนีจ้ะท าให้การบริการได้ครัง้ละหนึ่งราย 
(ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2557) 

4. เป็นสินค้าที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ กลา่วคือ การบริการในลกัษณะที่มีความเฉพาะ
ไม่สามารถน าสินค้าและบริการเหล่านัน้มาเก็บไว้ได้ในคลงัสินค้า ดังนัน้เมื่อลูกค้ามาซือ้เวลาใดผู้ขาย
ถึงจะเร่ิมท าการผลิตได้เมื่อนัน้ (จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, 2556) 

5. ผู้บริโภคมีส่วนในการสร้างงานบริการ กล่าวคือ ในการบริการในแต่ละครัง้จะท า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายๆ ไป เพราะลูกค้าแต่ละคนย่อมมีความต้องการ  
ไม่เหมือนกนั (จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, 2556) 
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6. การบริการต้องใช้แรงงานคน กล่าวคือ ต้องใช้คนในการบริการเนื่องจากมนุษย์
สว่นใหญ่ต้องการรับบริการจากแรงงานคน เนื่องจากมีความรู้สกึที่อบอุ่นกว่า 

7. ผลของการบริการเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา กล่าวคือ ผลของการบริการเกิดขึน้ได้
ตลอดเวลาเพราะงานบริการสามารถเร่ิมต้นได้ทกุขณะ 

จากลักษณะเฉพาะของการบริการนัน้สรุปได้ว่า การบริการเป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
สร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ ทัง้นีก้ารบริการนัน้จะเป็นการตอบสนองลูกค้าเป็นราย ๆ ไป 
โดยการบริการดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับการวิจัยในครัง้นีใ้นแง่ของผู้ ประกอบการธุรกิจ
คอนโดมิเนียมที่จะมอบบริการที่ได้รับแก่ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในสมุทรปราการ โดยมีความ
สอดคล้องในด้านการบริการต้องใช้แรงงานคน เนื่องจากการติดต่อคอนโดมิเนียมนัน้ผู้ เช่ามีความ
จ าเป็นที่จะเข้าไปดสูภาพจริงก่อนการตดัสินใจเช่าซึ่งต้องติดต่อเพื่อขอรับบริการจากผู้ เจ้าของห้อง
หรือผู้ดูแลคอนโดมิเนียม และการบริการเกิดขึน้ได้ตลอดเวลานอกจากที่ผู้ เช่าจะมีการรับบริการ
ผ่านจากผู้ประกอบการหรือผู้ดแูลคอนโดมิเนียมแล้ว บางครัง้ก่อนการตัดสินใจเข้าไปดสูภาพจริง
ของที่พกั ผู้ เช่ามกัจะใช้บริการหาข้อมลูเบือ้งต้นจากสื่ออินเตอร์เน็ตประกอบด้วย 

ความส าคัญของการบริการ 
การบริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคลต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะ

เอาชนะใจลูกค้า ซึ่งความส าคัญของการบริการสามารถแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ (ค านาย 
อภิปรัชญาสกลุ, 2557) 

1. ความส าคัญต่อผู้ รับบริการ ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ช่วย
เสริมสร้างคณุภาพชีวิต 

2. ความส าคญัต่อผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
1) ความส าคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้ บริหาร การช่วยเพิ่มผลก าไรระยะยาว

ให้กบัธุรกิจ ช่วยเสริมภาพลกัษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจและช่วยลดการเปลี่ยนใจลกูค้าไปจากธุรกิจ 
2) ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยให้มีอาชีพและรายได้และช่วยสร้าง

โอกาสในการเสนอขาย 
จากความส าคญัของการบริการมีความส าคญัต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน

การวิจยัครัง้นีผู้้ เช่าคอนโดมิเนียมถือเป็นผู้ รับบริการ ซึ่งย่อมมีความคาดหวงัจากการได้รับบริการที่
ดีที่จะท าให้ผู้ เช่ามั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย หากผู้ ประกอบการ
สามารถให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าได้อย่างดี จะสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีแก่
คอนโดมิเนียมและจะท าให้ผู้ เช่าต้องการอยู่ในระยะยาวขึน้ 
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ประเภทของธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการสามารถวดัได้จากเป้าหมายของการบริการเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่ง

การบริการออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้(ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2557) 
1. การบริการด้านธุรกิจ (Business Service) หมายถึง การบริการที่มีลักษณะ

การด าเนินงานที่มุ่งการแสวงหาผลก าไรเป็นส าคญั การบริหารนัน้มักจะอยู่ภายใต้องค์การ บริษัท 
ห้างร้านเอกชน สามารถแบ่งออก ได้ 4 ประเภท ดงันี ้

1) การบริการต่อร่างกายลูกค้า เป็นการบริการที่เน้นตอบสนองทางด้านร่างกาย
ลกูค้าโดยตรง เช่น ตดัผม นวดแผนโบราณ ธุรกิจที่พกัอาศยั เคร่ืองอปุโภคบริโภค เป็นต้น 

2) การบริการต่อจิตใจลกูค้าและอารณ์ลกูค้า เป็นการบริการที่เน้นความรู้สึกของ
ลกูค้า เช่น โรงภาพยนตร์ โรงเรียน วดั โบสถ์  

3) การบริการต่อสิ่งของของลกูค้า เช่น บริการ ซกั อบ รีด 
4) การบริการต่อสารสนเทศของลูกค้า มักเป็นสิ่งของที่ไม่มีตวัตน ซึ่งเป็นข้อมูล

สารสนเทศของลกูค้า เช่น ธนาคาร บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ บริการวิจยัตลาด เป็นต้น 
2. การบริการทางสาธารณะ (Public Service) หมายถึง การบริการที่จัดท าขึน้

โดยระบบราชการ มุ่งการตอบสนองต่อประชาชนในสงัคม การบริการประเภทนี ้ได้แก่ การบริการ
สาธารณสขุ การบริการสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

จากประเภทธุรกิจบริการสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของธุรกิจนัน้ประกอบด้วย  
2 ประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ส าหรับประเภทแรกจะมุ่งเน้นไปที่
การบริการที่มีลักษณะการด าเนินงานที่มุ่งการแสวงหาผลก าไรเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บริโภคเป็นรายบุคคล และประเภทที่  2 จะมุ่งเน้นส าหรับการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยยึดผลประโยชน์ที่มุ่งตอบสนองในภาพรวมเป็นหลกั ส าหรับการวิจัยใน
ครัง้นีผู้้ที่ท าธุรกิจการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมจะอยู่ภายใต้การบริการต่อร่างกายของลกูค้า ซึ่งจดัอยู่
ในธุรกิจประเภทแรก ที่ผู้ เช่ามีความต้องการการบริการที่ตอบสนองความต้องการในด้านร่างกาย 
การสมัผสักบัอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ภายในคอนโดมิเนียม 

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

ความหมายของคุณภาพการบริการ 
คณุภาพการให้บริการมีความส าคัญต่อธุรกิจหรือองค์กร เนื่องจากเป็นการประเมิน

ของผู้ รับบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับ



  28 

การบริการที่รับรู้จริง (Perception service) เพื่อจะได้พัฒนาเป็นแนวทางให้เกิดการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้าได้ ซึง่คณุภาพการบริการได้มีผู้ให้แนวคิดที่เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

Prakash and Mohanty (2012) ได้กล่าวถึงคุณภาพการบริการไว้ว่า เป็นการ
วางแผน ออกแบบและการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทัง้เป็นการ
วางแผนที่เก่ียวข้องกบัแนวคิดพืน้ฐานที่ในการจดัการคณุภาพการบริการพร้อมให้ความส าคญักับ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ให้เกิดการจัดการคุณภาพท่ีตรงตามความคาดหวังและสร้างความ
ประทบัใจให้แก่ลกูค้า 

ค านาย อภิป รัชญาสกุล  (2557) ได้กล่าวถึงคุณภาพการบริการไว้ว่า  เป็น
กระบวนการปฏิบติัการในการประเมินของผู้ รับบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่
คาดหวัง (Expectation service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception service) จากผู้ ให้บริการ 
ซึง่หากผู้ ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการที่มีระดบัสงู
กว่าที่ผู้ รับบริการได้ตัง้ไว้ เป็นสิ่งสะท้อนให้การบริการดังกล่าวนัน้มีคุณภาพการให้บริการที่น่า
ประทบัใจและสามารถสร้างความพงึพอใจต่อผู้ รับบริการ 

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึงคุณภาพการบริการไว้ว่า เป็นสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการหรือคาดหวงัไว้ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ จนท าให้เกิดความรู้สกึประทบัใจ คุ้มค่าแก่
การตดัสินใจและมีความคุ้มค่าต่อเงินที่ได้ลงทนุไป 

จากความหมายของคุณภาพการบริการ สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ 
หมายถึง การตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความคาดหวัง จนท าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและอยากใช้บริการดังกล่าวต่อไป โดยในการวิจัยในครัง้นีคุ้ณภาพการบริการ จะเกิด
จากที่ผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการได้รับหลังจากที่เร่ิมมีการติดต่อกับผู้ ให้เช่า
คอนโดมิเนียมและสามารถประเมินได้ว่าคณุภาพของการบริการที่ได้รับนัน้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตนได้หรือไม่ 

ความส าคัญของคุณภาพการบริการ 
ความส าคัญของคุณภาพการบริการ สามารถพิจารณาได้ในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ ดงันี ้(ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2561) 
1. เชิงคณุภาพ ประกอบด้วย 

1) สร้างความพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า ในการบริการที่มีคุณภาพนัน้
ย่อมท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และต้องการมาใช้บริการในครัง้ต่อไป ท าให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภกัดีและไม่อยากจะย้ายหรือเปลี่ยนไปใช้บริการอ่ืน ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
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2) มีผลต่อภาพลกัษณ์ธุรกิจ กลา่วคือ การบริการที่มีคณุภาพย่อมท าให้ลกูค้าชื่น
ชมและเกิดความพึงพอใจในธุรกิจนัน้ๆ นอกจากนีย้ังเกิดการถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่น ท าให้ธุรกิจมี
ภาพลกัษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมัน่แก่ลกูค้าคนอ่ืนๆ ด้วย 

3) มีอิทธิพลต่อขัน้ตอนการตดัสินใจใช้บริการ กล่าวคือ คณุภาพการบริการมีผล
อย่างมากในขัน้ตอนการตัดสินใจใช้บริการ เนื่องจากลูกค้าจะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการ
บริการ 

4) เป็นกลยุทธ์ถาวรแทนส่วนประสมทางการตลาด กล่าวคือส่วนประสมทาง
การตลาด ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ล้วนไม่  
คงทนุ ซึง่นานไปแล้วอาจจะเกิดการลอกเรียนแบบได้ แต่สิ่งที่ช่วยให้ลกูค้าสามารถแยกความแตกต่างได้ 
คือคณุภาพในการให้บริการซึ่งเกิดจากพนกังานที่มอบการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ 

5) สร้างความแตกต่างอย่างยัง่ยืนและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั กล่าวคือ 
การบริการที่มีคุณภาพจะเป็นการสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ซึ่งเป็นการยากที่จะมีการ
ลอกเลียนแบบได้ คณุภาพการบริการจึงสามารถสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัได้ 

2. เชิงปริมาณ ความส าคญัในเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 
1) ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด การที่ธุรกิจนัน้ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดจาก

การให้บริการ ย่อมท าให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และสญูเสียลกูค้า ซึ่งการรปรับปรุงคณุภาพการบริการ
ย่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการหาลกูค้าใหม่เพื่อชดเชยลกูค้าที่สญูเสียไป 

2) เพิ่มรายได้และส่วนแบ่งตลาดให้ธุรกิจ กล่าวคือ เมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจใน
การบริการที่ได้รับแล้วนัน้ การเสนอขายบริการอย่างอ่ืนย่อมเป็นไปได้ง่าย และลูกค้าก็ย่อมมีความ
เชื่อมัน่ต่อสิ่งที่ได้รับเนื่องมาจากมีประสบการณ์ที่ได้รับจากการคณุภาพการให้บริการในครัง้ที่ผ่านมา 

จากความส าคัญของคุณภาพการบริการ กล่าวได้ว่า ความส าคัญของคุณภาพการ
บริการเป็นสิ่งที่มีผลต่อธุรกิจในรูปแบบจิตใจของผู้ รับบริการ ในการวิจัยในครัง้นีค้วามส าคัญ
ทางด้านจิตใจมีความส าคัญต่อผู้ เช่าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับนัน้อาจมา
จากกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในการให้บริการของแต่ละคอนโดมิเนียม ภาพลกัษณ์ที่ดีจะ
มีส่วนส าคญัในขัน้ตอนการตดัสินใจของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ในและแง่มมุ
ของผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าคอนโดก็สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน
จากผู้ เช่า และสามารถสร้างการบริการเพื่อให้ผู้ เช่าอยู่ในคอนโดมิเนียมด้วยความสขุและอยู่อาศยั
ในระยะยาวขึน้ 
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การสร้างคุณภาพการบริการ 
การสร้างคุณภาพการบริการในแต่ละช่วงของการบริการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง 

ดงันี ้(ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2561) 
1. ก่อนการให้บริการ 

ช่วงก่อนการบริการเป็นช่วงก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการครัง้แรก ในช่วงนีจ้ะต้อง
ใช้การสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและถูกช่วงเวลา  ให้ลูกค้าได้มีการรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
บริการของธุรกิจ อย่างไรก็ตามในช่วงนีถื้อเป็นช่วงในการสร้างนโนภาพในใจลูกค้า ดังนัน้ข้อความที่
สง่ออกไปต้องมีความชดัเจนและเป็นจริงทกุประการ หากไม่เป็นจริงจะท าให้ลกูค้าเกิดความผิดหวงัและ
เลิกใช้บริการ 

2. ขณะให้บริการ 
เป็นช่วงเวลาที่มีความส าคญัที่จะต้องมีการดแูลเอาใจใสเ่ป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นช่วงที่มีการทดสอบคณุภาพในการให้บริการของธุรกิจ ช่วงนีจ้ะมีผลต่อความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่ง
เรียกว่า ช่วงแห่งการสร้างความประทับใจ (Moment of Truth : MOT) ในการสร้างความประทับใจจะ
เกิดขึน้ในช่วงนีส้งูสดุ ซึง่ช่วงแห่งการประทบัใจนีจ้ะมีผลออกมา 2 ประเภท ดงันี ้

1) ประทับใจ (Positive MOT) คือ ลูกค้ามีความพอใจในคุณภาพการ
บริการท่ีได้รับ 

2) ไม่ประทับใจ (Negative MOT) คือ ลกูค้าไม่มีความพอใจในคุณภาพ
การบริการท่ีได้รับ 

3. หลงัให้บริการ  
หลังจากการให้บริการมีการติดตามคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับรวมทัง้

ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากการให้บริการเพื่อที่จะน ามาปรับปรุง ให้มีคณุภาพต่อไป  
การสร้างคุณภาพการบริการมีความส าคัญต่อธุรกิจให้บริการเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะธุรกิจคอนโดมิเนียมให้เช่า ที่จัดเป็นธุรกิจบริการซึ่งต้องค านึงถึงการสร้างคุณภาพการ
บริการที่ดีและเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้มาติดต่อเพื่อเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งการวิจัยในครัง้นีก้ารสร้าง
คุณภาพการบริการมีความสมัพันธ์กับขัน้ตอนการตัดสินใจ เนื่องจากก่อนการเข้าใช้บริการผู้ เช่า
ต้องมีการสืบค้นข้อมูลซึ่งถือเป็นผู้ เช่ารายใหม่ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ผู้ เช่าจะได้สมัผสักบัคณุภาพการ
บริการที่ได้รับจากเจ้าของหรือผู้ดแูลคอนโดมิเนียมที่ปล่อยเช่า ขณะให้บริการ คือ มีความสมัพนัธ์
กบัขัน้ตอนการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ขณะที่ผู้ เช่าอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมเป็นช่วงเวลาที่ผู้
เช่าก าลงัทดสอบหรือรับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ได้รับ และหลงับริการ จะสอดคล้องกับขัน้ตอน
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พฤติกรรมหลงัการเช่า ผู้ เช่าจะมีการประเมินถึงคุณภาพการบริการ ความคุ้มค่าต่อเงินและเวลา 
หากมีคุณภาพการบริการที่สามารถสนองความต้องการให้แก่ผู้ เช่าได้ก็จะเกิดการเช่าต่อ ในทาง
กลบักนัหากคณุภาพการบริการที่ได้รับน้อยกว่าต้นทุนและความคุ้มค่าต่างๆ ก็จะเกิดการย้ายออก
เพื่อหาที่อยู่ใหม่ ในการสร้างคุณภาพการบริการนี ้ผู้ วิจัยจะน ามาเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษาให้สอดคล้องกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ทัง้ 5 ขัน้ตอนของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

แหล่งท่ีมาของความคาดหวัง 
ชชูยั สมิทธิไกร (2558) ได้กลา่วถึงการศึกษาของพาราซุรามาน Parasuraman et al. 

(1985) ความคาดหวงัของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมาจาก 4 แหลง่ ดงันี ้
1. ความต้องการสว่นบคุคล (Personal needs) คือ ความต้องการสว่นบคุคลของ

ผู้บริโภคซึ่งมักมีความแตกต่างกัน โดยเกิดขึน้มาจากลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในแต่ละคน ผู้บริโภคอาจจะมีการคาดหวงัต่อการบริการชนิดเดียวกนัที่แตกต่างกนัออกไป
ตามความต้องการของแต่ละบคุคล 

2. การบอกเล่าปากต่อปาก (Word-of-mouth communications) คือ ข้อมูลที่
ผู้บริโภคได้รับจากผู้ ใช้บริการที่เคยได้รับบริการจากผู้ ให้บริการมาแล้ว อาจจะเป็นค าแนะน าให้ไป
ใช้บริการ ค าต าหนิ หรือค าบอกเลา่ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการบริการท่ีได้รับมา 

3. ประสบการณ์ เดิม (Past experience) คือ สิ่ งที่พบโดยตรงของผู้ บ ริโภค
เก่ียวกบัการบริการมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของผู้บริโภคเช่นกนั เพราะประสบการณ์เหลา่นัน้ท า
ให้เกิดการเรียนรู้และการจดจ า และจะสง่ผลต่อความคาดหวงัในด้านการบริการในอนาคตด้วย 

4. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (External communications to customer) คือ 
การโฆษณาประชาสมัพันธ์จากผู้ ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลต่อ
ความคาดหวงัของผู้บริโภค 

จากแหล่งที่มาของความคาดหวงั ได้รับอิทธิพลมาจาก 4 แหลง่ ได้แก่ ความต้องการ
ส่วนบุคคล (Personal needs) การบอกเล่าปากต่อปาก (Word-of-mouth communications) 
ป ระ ส บ ก า รณ์ เดิ ม  (Past experience) แ ล ะ ก า ร โฆ ษ ณ าป ระ ช า สั ม พั น ธ์  (External 
communications to customer) ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งใน
การวิจัยในครัง้นีค้วามคาดหวังของผู้บริโภคเกิดจากผู้ เช่าได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น  
การบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งอาจมาจากเพื่ อน ญาติ ห รือบุคคลที่ เคยพักอาศัยมาก่อน 
ประสบการณ์ในการเช่าคอนโดมิเนียมจากท่ีอ่ืน รวมทัง้ข้อมลูต่าง ๆ ที่ผู้ เช่าสามารถค้นหาข้อมลูได้   
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ช่องว่างที่ท าให้การบริการไร้คุณภาพ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) ได้กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการไว้ว่า การ

ก าหนดรูปแบบคุณภาพการให้บริการ โดยให้ความส าคัญในการส่งมอบคุณภาพการให้บริการที่
คาดหวงั ซึง่เป็นสาเหตทุี่ท าให้การสง่มองการบริการไม่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยช่องว่าง 5 
ประการ ดงัภาพประกอบ 3 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองกระบวนการคณุภาพการให้บริการ 
 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560). การบริหารการตลาดยคุใหม่ หน้า 346. 

การบริการท่ีคาดหวงั (Expected  service) 

 

บริการท่ีรับรู้ (Perceived  service) 

 

การส่งมอบบริการ (การส่ือสารกอ่นและหลงั) 
(Service delivery (including pre - and  

post – contacts) 

 

การแปลความหมายการรับรู้เป็นการระบคุณุภาพ
การบริการ (Translation of perceptions into service 

– quality specifications) 
 

การจดัการการรับรู้ถงึความคาดหวงัของ
ผู้บริโภค 

(Management perceptions of consumer 
expections) 

การติดต่อสื่อสาร
ภายนอกกบัผู้บริโภค

(External 
communication to 

consumers) 

(ผู้บริโภค) 

(นกัการตลาด) 

ช่องวา่ง 1 
(GAP 1) 

ช่องวา่ง 2 
(GAP 2) 

ช่องวา่ง 3 
(GAP 3) 

ช่องวา่ง 5 
(GAP 5) 

ช่องวา่ง 4 (GAP 4) 

ความต้องการเฉพาะบคุคล 
(Personal needs) 

 

ความต้องการเฉพาะบคุคล 
(Personal needs) 

 

การติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก 
(Word-of-mouth 

communications) 
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ช่องว่างที่ 1 ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของผู้บริโภคกบัการรับรู้ในการจดัการ
ของผู้บริโภค (Gap between consumer expectation and management perception) เกิดจาก
การที่ฝ่ายจดัการไม่ทราบความรับรู้ในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวงัได้ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการวิจยัทาง
การตลาด หรือขาดการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารกบัผู้ รับบริการ (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

ช่องว่างที่ 2 ช่องว่างระหว่างการรับรู้ในการจัดการและลักษณะคุณภาพการ
ให้บริการ (Gap between management perception and service quality) เกิดจากฝ่ายจัดการ
แก้ไขความต้องการของลูกค้าที่รับรู้ แต่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการท างานไว้ กล่าวคือ แม้ว่าฝ่าย
บริหารจะทราบความคาดหวงัของผู้ รับบริการ แต่ก็มีปัญหาต่อการบริการได้ เนื่องจากฝ่ายบริหาร
ไม่ได้ยดึมัน่ต่อคณุภาพการบริการ ขาดมาตรฐานของการบริการ และขาดการวางเป้าหมายในการ
บริการด้วย (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

ช่องว่างที่ 3 ช่องว่างระหว่างลกัษณะคณุภาพการให้บริการและการส่งมอบการ
บ ริ ก า ร  (Gap between service – quality specifications and service delivery) พ นั ก งาน ขาด
ความสามารถหรือขาดการฝึกอบรมและไม่สามารถท างานได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่วางไว้ได้
รวมทัง้เกิดความขดัแย้งกบัมาตรฐาน ซึง่อาจเกิดจากผู้ ให้บริการได้รับบทบาทไม่ชดัเจน ขดัแย้งกนั 
การคดัเลือกคนไม่เหมาะกบังาน เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกบังาน และขาดการท างานเป็นทีม  (ชูชยั 
สมิทธิไกร, 2558) 

ช่องว่างที่ 4 ช่องว่างระหว่างการส่งมอบบริการและการติดต่อสื่อสารภายนอก 
(Gap between service delivery and external communications) ความคาดหวังของผู้ บริโภค
ได้รับผลกระทบจากการโฆษณา ที่ขดัแย้งกบัสภาพความเป็นจริงที่ลกูค้าได้รับ ซึ่งหากไม่สามารถ
ปฏิบติัได้จริง จะท าให้การบริการขดัต่อโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ซึ่งจะสง่ผลเสียต่อองค์กรได้  
(ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

ช่องว่างที่  5 ช่องว่างระหว่างการบริการที่ รับรู้และบริการที่คาดหวัง (Gap 
between perceived service and expected service) เกิดขึน้เนื่องจากผู้บริโภคได้วดัการท างาน
ของบริษัทแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ กล่าวคือ ความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นผล 
มาจากการบอกเล่าปากต่อปาก ความต้องการส่วนบุคคล ประสบการณ์ในอดีต การโฆษณา หาก
บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความไม่พึงพอใจและประเมินคุณภาพการ
บริการเป็นลบ (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

ทัง้นีก้ารคาดหวงัของลกูค้าเพื่อเป็นมาตรฐานในการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
บริษัทจะใช้ค าถามเพื่อค้นหาความคาดหวงัของผู้บริโภค ดงันี ้ 
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1) เราพยายามสร้างภาพที่เป็นจริงในการบริการแก่ลูกค้าหรือไม่ ค าถามนีจ้ะใช้
เพื่อตรวจสอบการส่งเสริมการตลาด การรับรู้ข่าวสารของลกูค้า การสื่อสารระหว่างพนักงานที่ให้
ค าสญัญากบัลกูค้า โดยประเมินผลกระทบจากความคาดหวงัของลกูค้าที่มีต่อราคา 

2) การบริการเป็นการให้ความส าคัญอันดับแรกของบริษัทหรือไม่ บริษัทมุ่งให้
พนกังานบริการเชื่อถือได้ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
พนกังานได้รับการฝึกอบรม และได้รับรางวลัจากการบริการหรือไม่ 

3) บริษัทติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ บริษัทติดต่อสื่อสาร
และเพื่อสนองความต้องการและความพงึพอใจในธุรกิจ หรือไม่ 

4) บริษัทสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าระหว่างที่มีการให้บริการ
หรือไม่บริษัทมีขัน้ตอนในการสร้างความเป็นเลิศในการบริการหรือไม่ 

5) พนักงานได้รับการค านึงถึงปัญหาการบริการการให้บริการว่าเป็นโอกาสที่จะ
สร้างความประทบัใจหรือถือว่าเป็นการรบกวนลกูค้าหรือไม่ และบริษัทมีการจดัเตรียมและกระตุ้น
พนกังานเพื่อกระบวนการบริการท่ีมีคณุภาพดีขึน้หรือไม่ 

6) บริษัทมีการประเมินปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ เพื่อสนองความต้องการอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ และระดบัการบริการสม ่าเสมอหรือไม่ 

เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพการบริการ 
ตวัแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการที่ได้รับความนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลาย มา

จากแนวคิดของพาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985) 
ซึ่งได้พัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการโดยอาศัยการประเมินจาก
พื น้ฐานการรับรู้ของผู้ รับบริการหรือลูกค้า ส าหรับผลการคิดค้นและการพัฒนาตัวแบบ 
SERVQUAL ซึ่งได้ก าหนดมิติที่จะใช้วดัคณุภาพในการให้บริการ (dimension of service quality) 
ไว้ 10 ด้าน มีมาตรวัดความพึงพอใจของการบริการรวม 22 ค าถามด้วยกัน ซึ่งได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในอตุสาหกรรมการบริการ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) 

ส าห รับคุณภาพการบริการที่ จะให้บ ริษัทประสบความส าเร็จ  10 ประการ 
ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2560) 

1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) การบริการลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงลูกค้า รวมไปถึงเวลาและสถานที่ ไม่ท าให้ลูกค้ารอนาน เช่น การเปิดบริการในช่วงเวลา 
ที่สะดวก การเดินทางไม่ยุ่งยาก หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้สะดวก  (ชูชยั สมิทธิไกร, 
2558) 
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2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) อธิบายได้ถูกต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
และมีการรับฟังความคิดเห็นของลกูค้า (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

3. ความสามารถ (Competence) บคุลากรที่ให้บริการต้องมีความเชี่ยวชาญและ 
มีความสามารถที่จ าเป็นต่อการให้บริการ เช่น ความรู้และทักษะในการซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทัง้
ทราบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

4. ความสุภาพ (Courtesy) มีมนุษย์สันพันธ์และมีความเป็นกันเอง นอกจากนี ้
ต้องมีความมีน า้ใจและการให้เกียรติผู้ อ่ืนของผู้ให้บริการ (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ต้องสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจในการ
บริการ รวมทัง้มี ความซื่อสตัย์ และค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้า (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

6. ความไว้วางใจ (Reliability) มีความสม ่าเสมอและความถูกต้องได้ตัง้แต่ครัง้
แรก และสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ไว้ให้กับผู้บริโภค เช่น การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง การ
บริการตามก าหนดเวลาและการเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

7. การตอบสนองต่อลกูค้า (Responsiveness) สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า 
ด้วยความรวดเร็ว และมีความความเต็มใจ เช่น การโทรศัพท์กลับไปหาลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ทนัทีทนัใด (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ปราศจากความเสี่ยงในอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือที่ใช้ อันตรายและปัญหาต่างๆ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า  (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2558) 

9. สร้างการบริการให้เป็นที่ รู้จัก (Tangible) ท าให้ลูกค้าสามารถคาดคะเนถึง
คณุภาพและบริการดงักลา่วได้ เช่น ลกัษณะที่ตัง้ การแต่งกายของพนกังาน เคร่ืองมือและอปุกรณ์  
(ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

10. การสร้างการบริการที่ เป็นที่ รู้จัก (Understanding/Knowing customer) 
พนักงานต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการดังกล่าว  ซึ่งต้องการ
พยายามเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า เช่น การให้ความสนใจลกุค้าเป็นรายบุคคล และ
การจดจ ารายลเอียดของลกูค้าประจ า (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

ทัง้นี  ้Parasuraman, Ziethaml and Berry (1990) ได้น าหลักวิชาสถิติเพื่อพัฒนา
เคร่ืองมือส าหรับการวดัการรับรู้คณุภาพในการบริการของผู้ รับบริการ และได้ท าการทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น  
5 มิติหลกัและยังคงมีความสมัพนัธ์กับมิติของคณุภาพการให้บริการทัง้ 10 ประการ SERVQUAL 
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ที่ท าการปรับปรุงใหม่จะเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ชื่อมิติใหม่ SERVQUAL 
ที่ปรับปรุงใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลกั (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) ซึ่งสามารถน ามาเป็นปัจจัย 
ที่ก าหนดคณุภาพาการให้บริการได้ 5 ประการ ดงันี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2560) 

1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นความสามารถที่จะด าเนินการตามสญัญาที่
ให้ไว้กบัลกูค้าอย่างมีคณุภาพและมีความถูกต้อง เช่น ให้บริการตามค ามัน่สญัญา ลกูค้าสามารถ
พึ่งพาในการแก้ปัญหาของการบริการได้ ท าการบริการที่ถูกต้องตัง้แต่เร่ิม ให้บริการในช่วงเวลาที่
ให้ค ามั่นสัญญา รักษาไม่ให้มีความผิดพลาด และมีความรู้และตอบค าถามลูกค้าได้  และการ
บริการตามก าหนดเวลาและการเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง (ชชูยั สมิทธิไกร, 2558) 

2. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) เป็นความตัง้ใจต่อการ
ช่วยเหลือพร้อมกบัมอบการให้บริการอย่างเต็มที่ เช่น ให้ข้อมลูลกูค้าขณะท าการบริการ ให้บริการ
ลกูค้าทนัที ตัง้ใจช่วยเหลือลกูค้า และพร้อมที่จะตอบสนองค าขอร้องลกูค้า 

3. ความมั่นใจได้ (Assurance) เป็นการแสดงการรับรู้และมนุษยสัมพันธ์ของ 
ผู้ ให้บริการที่จะท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่ต่อการบริการที่ได้รับ  เช่น พนกังานสร้างความมั่นใจ
ให้ลูกค้าทีละน้อย ท าให้ลกูค้ารู้สึกปลอดภัยในการติดต่อ และพนักงานต้องมีอัธยาศยัดี เสมอต้น
เสมอปลาย 

4. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่ที่มี ต่อผู้ ใช้บริการ เช่น  
การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล พนักงานมีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ให้ความสนใจลูกค้าด้วย
หวัใจ พนกังานต้องเข้าใจความต้องการของลกูค้า และให้ความสะดวกกบัลกูค้าในช่วงเวลาท างาน 

5. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) เป็นรูปแบบ ลักษณะหรือสิ่งที่ปรากฏ 
ให้เห็นและสามารถจับต้องได้ด้วยการสมัผัส เช่น มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยท่ีสร้างความประทับใจให้
เห็น พนกังานต้องมีความประณีตและแสดงความเป็นมืออาชีพ และมีวสัดทุี่ช่วยในการให้บริการที่
ท าให้ลกูค้ามองดแูล้วเกิดความประทบัใจ  

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) ได้กล่าวถึง การวัดคุณภาพการบริการ จะวัดจาก
องค์ประกอบของคณุภาพการให้บริการ 5 ข้อ ได้แก่ 

1. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ ที่จอดรถ สวน ห้องน า้  
การตกแต่ง ปา้ยประชาสมัพนัธ์ เคร่ืองแต่งกายของพนกังาน  
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2. ความเชื่อถือและความไว้วางใจ (Reliability) เป็นความสามารถในการมอบ
การบริการ เพื่อสนองความต้องการของลกูค้าตามที่ได้มีการสญัญาไว้ และมีความถกูต้องตรงตาม
เปา้หมายของการบริการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) เป็นความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือลูกค้า มีการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที รวมทัง้สอบถามการมาใช้บริการ 
อย่างไม่ละเลย 

4. การรับประกนั (Assurance) เป็นการประกนัว่า พนกังานที่ให้บริการมีความรู้ 
ความสามารถ มีความสภุาพ จริยธรรมในการให้บริการเพื่อสร้างความมัน่ใจกับลูกค้าว่าจะได้รับ
บริการท่ีเป็นมาตรฐาน ปลอดภยัไร้ความเสี่ยงต่างๆ  

5. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) เป็นการดูแลและเอาใจใส่การ
บริการอย่างตัง้ใจ รวมไปถึงการเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่  
ละราย จะมีส่วนช่วยในการวางแผนการให้บริการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน มีการ
สื่อสารความเข้าใจระหว่างลกูค้าอย่างแท้จริง 

จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ กล่าวคือ เป็นกระบวนการ 
ที่ผู้บริโภคคาดหวงัว่าจะได้รับการบริการที่ดี ทัง้ในเร่ืองของสิ่งที่สมัผสัได้ ความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคล ซึ่งมีความคาดหวงัว่า
องค์กรจะสามารถท าให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และมีความถูกต้อง โดยในงานวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพ
การบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ยึดแนวคิดของ 
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) มาเป็นกรอบในการก าหนดคุณภาพการบริการของการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมท่ีมีต่อผู้ให้บริการรูปแบบธุรกิจคอนโดมิเนียมให้เช่า  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 

ความหมายของการตัดสินใจซือ้ 
การตดัสินใจเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานในการเลือกใช้สินค้าและบริการ ซึ่งเกิดจาก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ โดยในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะมีส่วน
เก่ียวข้องกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านครอบครัวและสังคมประกอบด้วย  (วรวิทย์ 
ประสิทธ์ิผล, 2557) ทัง้นีก้ระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ยังรวมไปถึงความปรารถนาของ
ผู้ บริโภคที่จะซือ้จากที่ใดที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ต้องการซือ้ ซือ้เมื่อใด หรือซือ้จากที่ใด  
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แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคนัน้มักจะมีข้อจ ากดัทางด้านเวลาและเงิน ซึง่จะต้องให้น า้หนกัในเร่ืองของ
ความน่าจะเป็นในการยกเลิกหรือละทิง้ความตัง้ใจในการซือ้สินค้านัน้ด้วย (วิเชียร วิทยอดุม, 2555)  

จากการความหมายของการตัดสินใจซือ้กล่าวโดยสรุป หมายถึง กระบวนการ
ตดัสินใจที่มีล าดบัขัน้ตอน จนน ามาสู่ทางเลือกสดุท้ายที่จะตอบสนองความต้องการของตน โดยใน
การวิจัยครัง้นีจ้ะมีการตัดสินใจตามล าดับขัน้ ได้แก่ รับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการเช่า ของผู้ เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ 

กระบวนการในการตัดสินใจซือ้ 
Kotler and Armstrong (2011) ได้กล่าวถึ ง ขั น้ตอนการตัดสินใจของผู้ บ ริโภค

ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนในการรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดงัภาพประกอบ 4 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการตดัสินใจ 

 
ที่มา : Kotler และ Armstrong.(2011).Principle of Marketing. P 151. 
 

จากภาพประกอบ 4 กระบวนการตัดสินใจซือ้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยขัน้ตอน 
ต่าง ๆ ดงันี ้

1. การรับ รู้ความต้องการ (Need recognition) เป็นกระบวนการแรกของ
กระบวนการตัดสินใจเกิดจากได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจเกิดขึน้จากการกระตุ้น
ภายในเมื่อบุคคลนัน้มีความต้องการขัน้พืน้ฐาน เช่น อารมณ์ความหิวจะเพิ่มขึน้ เมื่อได้รับ 
สิ่งกระตุ้นภายนอกจะส่งผลต่ออารมณ์ในรูปแบบที่มากขึน้ เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์หรือวิทยุ
หรือจากการสนทนากบัเพื่อน ท าให้สูข่ัน้ตอนการค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2. การค้นหาข้อมูล  (Information search) เป็นกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้ บริโภคมักจะรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและเร่ิมค้นหาข้อมูลเก่ียวกับความ

Need 
Recognition 

Information 
search 

Evaluation 
of 

alternative 

Purchase 
decision 

Postpurchase 
behavior 
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ต้องการ ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับข้อมลูจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน 
เพื่อนร่วมงาน แหล่งข้อมูลสาธารณะ ได้แก่ องค์กรที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค สื่อมวลชน 
ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต แหล่งประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยใช้ผลิตภณัฑ์ โดยทัว่ไปแล้วผู้บริโภคจะ
แสวงหาข้อมลูจาก 2 ทาง ดงันี ้

1) การแสวงหาข้อมูลภายใน (Internal Search) เป็นข้อมูลที่อยู่รวมกันของ
ผู้บริโภคหรือเป็นความรู้ที่ผู้บริโภคมีมาก่อน เช่น ข้อมูลทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่ได้รับมาจากครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน จากภาครัฐ เอกชน จากความเชื่อทางศาสนา  
จากค่านิยมตามแนวทางของวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 
2557)  

2) การแสวงหาข้อมูลภายนอก (External Search) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ จากภายนอก เช่น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ชมุชนลกูค้าออนไลน์
ต่าง ๆ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลที่เพียงพอเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จุดเร่ิมต้นของผู้ บริโภคจะเร่ิมประเมินตัวเลือกต่างๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่ผู้ บริโภคเลือกตราสินค้าของตน กระบวนการประเมินผลผู้ บริโภคไม่ได้ใช้กระบวนการ
ประเมินผลเพียงครัง้เดียวในการจัดซือ้ทัง้หมด แต่การตดัสินใจจะใช้กระบวนการประเมินผลด้าน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยจากการตัดสินใจจนได้ทางเลือกที่เหมาะสม
นัน้ ลูกค้าจะมีการประเมินผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Benefits) ที่แตกต่างกัน และมีการน า
คุณสมบัติมาเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าที่ รับรู้ได้ (Perceived Values) เพื่อใช้ในการประเมิน
ทางเลือก ซึ่งนักการตลาดจ าเป็นต้องหาเกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ในการตดัสินใจซือ้และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของแต่ละประเภท (ศิวฤทธ์ิ พงศกร
รังศิลป์, 2555) 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) หลงัจากเก็บข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่ได้รวบรวมไว้ จะเข้าสู่กระบวนการประเมินขัน้ต้นและใช้แหล่งข้อมลูเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจขัน้สดุท้าย ซึ่งจะขึน้อยู่กบัผู้บริโภครายบุคคลและสถานการณ์การซือ้ บางครัง้ผู้บริโภคใช้
กระบวนการประเมินผลโดยการค านวณด้านที่แตกต่างกันหรือมีการคิดเชิงตรรกะต่างๆ จน
รอบคอบถึงจะมีการตัดสินใจซือ้หรือบางครัง้ผู้ บ ริโภคจะตัดสินใจซื อ้ทันที โดยเชื่อมั่นใน
สัญชาตญาณของตนเอง นอกจากนีย้ังมีผู้ บริโภคบางกลุ่มมีการพึ่งพาเพื่อน ครอบครัว หรือ
แหลง่ข้อมลูเพิ่มเติม ประกอบการตดัสินใจซือ้มากกว่าไว้ใจตวัเอง 
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5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Postpurchase behavior) หลังจากตัดสินใจซือ้ผู้ ซือ้
สินค้าแล้ว หลังจากนัน้จะมีความพอใจหรือไม่นัน้ เกิดจากผู้ บริโภคได้รับรู้ประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ บริโภคจะไม่พอใจหากผลิตภัณฑ์ขาดตลาดและหากมูลค่าท่ีได้รับสูงกว่าความ
คาดหวงัของผู้บริโภคก็จะเกิดความประทบัใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ซ า้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค สรุปได้ว่าการตัดสินใจ
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการวิเคราะห์ของผู้บริโภคต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการจาก
หลากหลายทางเลือกโดยผู้บริโภคจะต้องมีการศึกษา และหาแนวทางเพื่อให้ได้รับทางเลือกที่ดี
ที่สุดในการซือ้สินค้าและบริการนัน้ ๆ ส าหรับการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ยึดแนวคิดของเก่ียวกับการ
ตัดสินใจซื อ้ของ Kotler and Armstrong (2011) มาปรับใช้ในการค้นหาความต้องการเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวัดสมุทรปราการ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตดัสินใจ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
รับรู้ความต้องการ (Need recognition) การค้นหาข้อมูล (Information search) การประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) และพฤติกรรม
หลงัการเช่า (Postpurchase behavior)  

 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการเช่าคอนโดมิเนียมจังหวัดสมุทรปราการ 

คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งร้อยละ 94 เป็นแบบประเภท Low – Rise 
(Knightfrank, 2562) หมายถึง คอนโดมิเนียมที่มีลักษณะชัน้เตีย้หรือมีขัน้ต ่า 8 ชัน้ โดยมีความ
กว้างไม่ถึง 10 เมตร มีจ านวนชัน้และจ านวนห้องที่น้อยและมีเพียงอาคารเดียว จะมีราคาเร่ิมต้นที่ 
7-8 แสนบาทขึน้ไปถึง 2 ล้านบาท และเน้นการตีตลาดผู้ ที่อยู่ในระดับล่างไปจนถึงระดับ 
ปานกลาง (Condo Inspection, 2559) ซึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราค่าเช่าคอนโดมิเนียม 
ที่ แตกต่างกัน  เร่ิม ต้นที่  2,000 – 25,000 บาทต่อเดือน โดยในการวิจัยในครัง้นี จ้ะศึกษา
คอนโดมิเนียมที่มีอตัราค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่ 7,000 – 7,500 ต่อเดือน ซึ่งเป็นอตัราค่าเช่าที่ผู้ ให้เช่า
ประกาศปล่อยเช่ามากที่สุด จ านวน 52 แห่ง (ไทยโฮมทาวน์, 2562) โดยสามารถแยกตามราย
อ าเภอ ตามตาราง 3 
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ตาราง 3 รายชื่อคอนโดมิเนียมที่มีการปล่อยเช่าภายในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ 

ล าดับ ชื่อคอนโดมิเนียม ล าดับ ชื่อคอนโดมิเนียม 

1 น๊อตติง้ ฮิลล์ สขุมุวิท แพรกษา 23 Landmark 

2 ลมุพินี วิลล์ สขุมุวิท 76 24 Latitude condo 

3 ทรัสต์ แอท บีทีเอส เอราวณั 25 เอ บาโคนี่ ลิฟวิ่ง 

4 แอปเปิล้ คอนโดมิเนียม 26 Jcanal  

5 Pause สขุมุวิท 27 ดิ อเวนิว บีช เอแบคบางนา 
6 the Kith Plus 28 ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท 
7 The Knigth   อ าเภอบางพลี 

8 ลมุพินี มิกซ์ เทพารักษ์ 29  A Space 
9 Aspire Erawan 30 Lpn Megabangna 
10 โว้ค เพลส สขุมุวิท 107 31 บ้านสวนธน ศรีนครินทร์ 
11 บีลอฟท์ 32 บลเูวล คอนโดมิเนียม 
12 เดอะซีซนั 33 Ideo ปู่ เจ้าสมิงพราย 
13 ยนูิโอ สขุมุวิท 72 34 บี คอนโด 
14 The Niche Id 35 Level condo 
15 Parkland light 36 คอนโด ธนาเพลส 

16 Dcondo 37 นเูวลคอนโดมิเนียม 

17 Ideo สขุมุวิท 115 38 วี คอนโด 

18 Ozone by Tropicana   อ าเภอพระประแดง 

19 สวิฟ คอนโด 39 เดอะแคช 
20 Sense of London  40 คอนโดอยู่สบาย 

21 Miami Bangpu 41 The privacy Pracha Uthit 

22 Knightsbridge Sky River 42 ศภุาลยัเวอเรนด้า 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
จากตาราง 3 เมื่อคิดสดัส่วนของจ านวนคอนโดมิเนียมที่มีการประกาศปล่อยเช่าใน

ราคา 7,000 – 7,500 บาทต่อเดือน แยกตามรายอ าเภอตามภาพประกอบ 5 ดงันี ้(ไทยโฮมทาวน์, 
2562) 

1. เมืองสมทุรปราการ        มจี านวน 22 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 42 
2. อ าเภอบางพลี               มีจ านวน 10 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 19 
3. อ าเภอบางเสาธง           มีจ านวน 9 แห่ง      คิดเป็นร้อยละ 17 
4. อ าเภอบางบ่อ               มีจ านวน 6 แห่ง      คิดเป็นร้อยละ 12 
5. อ าเภอพระประแดง        มีจ านวน 4 แห่ง      คิดเป็นร้อยละ 8 
6. อ าเภอพระสมทุรเจดีย์    มีจ านวน 1 แห่ง      คิดเป็นร้อยละ 2  

 
 

 
 

 
 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อ าเภอบางเสาธง 

ล าดับ ชื่อคอนโดมิเนียม ล าดับ ชื่อคอนโดมิเนียมให้เช่า 

43 The Cabana 48 ภทัราภา เพลส 2 

  อ าเภอบางเสาธง 49 The Avenue Beach 

44 Dream boxx 50 คาซ่า ฟรานซ์ 

45 ศภุวรรณ เวนิส 51 ดี คอนโด แคมปัส 

46 ดิเอเวนิว สปริง 52 Light stage condo 

47 ดิ อเวนิว แอท เท็น   
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ทางด้านประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มี
การศึกษาใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าของลูกค้าที่จะได้รับ  ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้าน
ความสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดแูลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ และด้านการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสม
ติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณู พบว่า ด้านคณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน 
ด้านความสะดวก ด้านความสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ และ ด้าน
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 

กลุิสรา เปลง่ศรีเกิด และ ไพโรจน์ เกิดสมทุร (2560) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพการให้บริการ
ของนิ ติบุคคลอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท  105 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ อาศัยอยู่ในอาคารชุดลาซาลพาร์ค จ านวน 134 คน คุณภาพการให้บริการ 
ประกอบด้วย ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้าน
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ รับบริการ และด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า อายุ อาชีพ 
รายได้และสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการให้บริการของนิติบุคคลอาคาร
ชดุลาซาลพาร์ค อาคาร A สขุมุวิท 105 แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

กญัญา วิมาโคกกรวด (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานใน  โรงงานอุตสาหกรรม ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 28 – 40 
ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับ  มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,500 – 13,125 บาท ทางด้านประสม
ทางการตลาดบริการ มีการศึกษาใน 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพนักงานที่มีปัจจัยส่วน
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บุคคลทางด้านเพศ อายุ รายได้สถานภาพ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเช่าที่
พักอาศัยที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
พบว่า ปัจจยัด้านสถานที่ และปัจจยัด้านกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือก
ที่พกัอาศยัของพนกังานใน โรงงานอตุสาหกรรม ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ และ อิทธิกร ข าเดช (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกหอพกัในเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอย
คุ้มเกล้า 32 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  20-29 ปี 
สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกันและมีบุตร รายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน การศึกษา
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ทางด้านประสม
ทางการตลาดบริการ มีการศึกษาใน 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การบริการ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านสถานที่  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเช่าหอพักในเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรณีศึกษา: หอพักซอยคุ้มเกล้า 32 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์การบริการ ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม มี
อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่ าหอพักใน เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา: หอพกัซอยคุ้มเกล้า  32 

ชุติมา หวงัเบ็ญหมัด เจตสฤษฎ์ สงัขพันธ์ และเลิศพงศ์ ปานรัตน์ (2556)  ได้ศึกษาเร่ือง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีอาชีพพนักงานเอกชน/
รับจ้าง ภูมิล าเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อม/ลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ณัฐกิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและ
ทักษะของตัวแทนขายคอนโดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 30,001 -50,000 บาทต่อเดือน 
ซือ้คอนโดเพื่อการอยู่อาศัย งบประมาณน้อยกว่า 3.49 ล้านบาท ผ่อนช าระต่อเดือน 15,001 - 
35,000 บาท รูปแบบห้องแบบ 1 ห้องนอน ขนาดพืน้ที่ใช้สอยที่ต้องการ 31 - 45 ตารางเมตร 
จ านวนสมาชิกที่พกัอาศยัร่วมกนั 2 คน ระยะเวลาที่ใช้ตดัสินใจหลงัจากเย่ียมชม 1 - 3 เดือน และมี
การสืบค้นหาข้อมูลคอนโดจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทางด้านคุณภาพการบริการ  
มีการศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทางด้านการตัดสินใจซือ้คอนโดของผู้บริโภค ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ คอนโดของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ณัจยา สยามิภักด์ิ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ 
ในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 28-
40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน และใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทาง ทางด้าน
ประสมทางการตลาดบริการ มีการศึกษาใน 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และระดับการตัดสินใจส่วนใหญ่อาจจะมีการเช่าต่อ ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณู พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านกระบวนการ และ
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ในจงัหวดันนทบรีุ 

ณัฐชา มาตภุูมานนท์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้บ้านสัง่สร้าง 
เอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้
ครอบครัวเฉลี่ย 120,001 – 150,000 บาทต่อเดือน โดยเหตผุลส าคัญที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตดัสินใจเลือกซือ้บ้านสัง่สร้างกบับริษัทรับสร้างบ้าน ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคณุภาพงาน
ก่อสร้าง และมีการรับประกนังานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 27 ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณู พบว่า ปัจจยัด้านต้นทุนของผู้บริโภค ปัจจยัด้านความต้องการ
ของผู้ บริโภค และปัจจัยด้านความสะดวกในการซือ้ และปัจจัยด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้บ้านสั่งสร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

นฤตย์อร ศรีคงแก้ว และ เบญจวรรณ สจุริต (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
สถานภาพสมรส มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมและ  
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพัก
ส าหรับการอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน และมีจ านวนสมาชิก
ครัวเรือนที่อาศยัร่วมกนั 3-4 คน ทางด้านประสมทางการตลาดบริการ มีการศกึษาใน 7 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการตัดสินใจส่วนใหญ่ต้องการเช่าต่อ 
ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัย  
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัส าหรับการอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ภูวิศ สิงหสกุลชยัชาญ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียม
ประเภทสูงเกินกว่า 8 ชัน้  (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
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100,000 บาทขึน้ไป ผลการจากทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อาชีพ ต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise)ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมติฐาน  
โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการดูแลและสภาพแวดล้อมปัจจยัด้านกระบวนการขายปัจจัยด้านราคา คณุภาพการ
ก่อสร้างและความเพียงพอของที่จอดรถ ปัจจยัด้านคุณลกัษณะเพิ่มเติม ปัจจยัด้านพนักงานขาย
และคณุภาพเฟอร์นิเจอร์ และปัจจยัด้านความสะดวก มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมประเภท
สงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ภทัรา ภัทรมโน (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้คณุภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน  ทางด้านการรับรู้คุณภาพในการ
ให้บริการ มีการศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความไว้วางใจ
หรือความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลกูค้า ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า และด้านความใสใ่จ
ลูกค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทางด้านการตัดสินใจเลือกเข้าพัก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียงด้านการให้
ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านความใส่ใจลูกค้า ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ทระ
ดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบรีุ 

สงกรานต์ คงเพชร (2555) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัการเลือกเช่าอพาร์ตเม้นท์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 31-40 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่/ท าเลที่ตัง้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สิ่งเสนอทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหคุณู พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์และด้านบุคคล
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 

สกุลพร นอขุนทด และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ต้องการอาศยั
แบบเช่า อายุ รายได้ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่ และด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

สุวรรณ ค าราศรี (2559) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า ในการใช้บริการเรือนพกั 
เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
คณุภาพการให้บริการ ในส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคและความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการเรือนพัก ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  อยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คณุภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยที่คุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลกูค้าและส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก
ในการซือ้และการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของลกูค้า 

สัญชัย ธนะวิบูล ย์ชัย  (2559) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31- 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า มีรายได้มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป ภาพรวมในส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตัง้โครงการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และอาย ุ
สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ 
สมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านท าเลที่ตัง้ของโครงการ มี ผลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

อญัชนา ทองเมืองหลวง (2554) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้บ้านเด่ียวของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเทส จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส 
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อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 30,001-40,000 บาทต่อเดือน  สมาชิกในครอบครัว 3-4 
คน ปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
และกระบวนการตัดสินใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ 
ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั 
มีกระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเทส จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้บ้านเด่ียวของบริษัท
พฤกษา เรียลเอสเทส จ ากดั (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Tuan (2018) ได้ศกึษาเร่ืองศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกที่พกัส าหรับนกัเรียน
ใหม่: กรณีศึกษาเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับสถานที่ตั ง้ที่ ไม่ ไกลจากสถานศึกษา  ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ให้ความส าคัญต่อทางเข้าที่พักต้องมีสภาพถนนที่ดีแสงสว่างที่เพียงพอ ปัจจัยคุณภาพของการ
บริการ ให้ความส าคญัในด้านการรับประกนั ได้แก่ การจดัการที่พกัถูกสขุลกัษณะ ด้านรูปธรรมใน
การบริการ ให้ความส าคัญต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง , ศูนย์อาหาร, ด้านความน่าเชื่อถือ  
ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยนะหว่างพักอาศัย มีระบบป้องกันอัคคีภัย ปัจจัยด้านราคา  
ให้ความส าคัญกับอัตราค่าเช่าห้อง , ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (น า้, ไฟฟ้า, แก๊ส,) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ตัง้ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยคุณภาพการ
บริการด้านรูปธรรมในการให้บริการ ด้านการับประกัน ด้านความน่าเชื่อถือ และปัจจัยด้านราคา  
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักส าหรับนักเรียนใหม่: กรณีศึกษาเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Zeng (2013) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้บ้านของผู้ซือ้ที่อยู่อาศัย
ของหวู่ฮัน่ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 50,000-99,999 หยวน 
สมาชิกในครอบครัว จ านวน 3 คน และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเมืองหวู่ฮัน่ ปัจจยัคณุภาพการบริการ  
ในด้านรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการรับประกนั ด้านการดแูลเอาใจใส ่และ
ด้านความเชื่อมัน่ ปัจจยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของบ้าน ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ขนาดครอบครัว และภูมิล าเนา
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้บ้านของผู้ ซือ้ตลาดที่อยู่อาศัยของหวู่ฮั่นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยคุณภาพการบริการ ในด้านรูปธรรมของการ
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บริการ ด้านการรับประกัน และด้านความเชื่อมัน่ ปัจจยัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของบ้าน มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซือ้บ้านของผู้ซือ้ตลาดที่อยู่อาศยัของหวู่ฮัน่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Siew Lim (2016) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการและกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการการจดัการอาคารที่พกัอาศยัผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี ภมูิล าเนาอยู่ในประเทศจีน สญัชาติมาเลเซีย สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3 ,001 - 5,000 ริงกิตมาเลเซีย ปัจจัยด้าน
กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และปัจจยัคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านการรับประกัน ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณุภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง  
และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการอาคารที่พักอาศัย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้การวิจยัแบบ
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยัได้ใช้วิธีการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและสุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. เก็บรวบรวมข้อมลู 
5. จดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน

จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน
จงัหวดัสมุทรปราการ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จึงค านวณกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สตูรไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 
95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และได้
เก็บเพิ่มแบบสอบถามอีก 5% หรือเท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
ดงัสตูรการค านวณ ดงันี ้

 

n =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2
 

 
โดย 

n = ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 



  52 

p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด (p = 0.50) 
q = 1-p 
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ (Z = 1.96) 

 
ส าหรับงานวิจัยนี ผู้้ วิจัยได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่  95% Z เท่ากับ 1.96 และ

ก าหนดให้ e เท่ากบั 0.05 แทนค่าได้ ดงันี ้ 
 

n =
1.962(0.50)(1 − 0.50)

0.052
 

    n = 385 คน 

 
ดังนัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 385 คน โดยมีการเผื่อการสูญเสีย

ของแบบสอบถามไว้ที่ 5% เท่ากบั 15 คน ซึง่จะเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่าง 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บ
กลุ่มตวัอย่างที่มีการเช่าคอนโดมิเนียมเป็นรายเดือน จ านวน 3 อ าเภอ โดยคดัเลือกจากอ าเภอที่มี
จ านวนคอนโดมิเนียมให้เช่ามากที่สุด ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง 

ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจากอ าเภอที่ก าหนดไว้ในขัน้ที่ 1 อ าเภอละเท่าๆ กัน 
ได้กลุม่ตวัอย่าง อ าเภอละ 133 - 134 คน  

ขัน้ที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
จะแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง จนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เค ร่ืองมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เร่ืองการวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการ
บริการส่งผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยผู้วิจยัได้สร้างจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้

เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ดงันี ้

1.1.1 เพศชาย 
1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ดงันี ้(ชนายสุ เชี่ยวเชิงการุณ และ อิทธิกร ข าเดช, 2556) 

1.2.1 20 - 29 ปี 
1.2.2 30 - 39 ปี 
1.2.3 40 - 49 ปี 
1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมี
หลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ดงันี ้(ณฐักิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์, 2559) 

1.3.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.3.2 15,001 – 30,000 บาท 
1.3.3 30,001 – 45,000 บาท 
1.3.4 45,001 บาท ขึน้ไป 

1.4 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Norminal Scale) ดงันี ้

1.4.1 โสด 
1.4.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.4.3 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 

1.5 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal 
Scale) ดงันี ้
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1.5.1 นกัศกึษา/นิสิต 
1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
1.5.5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอาย ุ
1.5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ..................... 

1.6 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภท (Ordinal Scale) 
ดงันี ้

1.6.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.6.2 ระดบัปริญญาตรี 
1.6.3 สงูกว่าระดบัปริญญาตรี  

1.7 ภูมิล าเนาเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (open – ended Question)  
มีการวดัข้อมลูประเภทอตัราสว่น ดงันี ้

ภมูิล าเนาของท่านอยู่จงัหวดั………………… 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า  

โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมีจ านวนค าถาม  
20 ข้อ แบ่งเป็น ด้านคุณค่าที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสารด้านละ 5 ข้อ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ประชากร
มาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปลายผลค านวน จากสมการดงันี ้

 

ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
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=  
5 − 1

5
 

= 0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้

4.21 – 5.00 มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ในระดบัดีมาก 

3.41 – 4.20 มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ในระดบัดี 

2.61 – 3.40 มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ในระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ในระดบัไม่ด ี

1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของคอนโดมิเนียม 
โดยแบบสอบถามในส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 25 ข้อ 

แบ่งเป็น ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการ
รับประกัน และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ด้านละ 5 ข้อ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดับคะแนนตามความคิดเห็น 
ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย  
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ประชากร
มาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปลายผลค านวน จากสมการดงันี ้
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ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=  
5 − 1

5
 

=  0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้

4.21 – 5.00 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของคอนโดมิเนียมอยู่ใน
ระดบัดีมาก 

3.41 – 4.20 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของคอนโดมิเนียมอยู่ใน
ระดบัดี 

2.61 – 3.40 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของคอนโดมิเนียมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของคอนโดมิเนียมอยู่ใน
ระดบัไม่ด ี

1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริการของคอนโดมิเนียมอยู่ใน
ระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่  4 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ  

โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบภามปลายปิดมีจ านวน 25 ข้อ ได้แก่ 
ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
ซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านละ 5 ข้อ เป็นแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามระดบัคะแนนตามความคิดเห็น ดงันี ้

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

หลงัจากรวบรวมข้อมลูแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ประชากร
มาพิจารณาความถ่ีเพื่อท าการอภิปลายผลค านวน จากสมการดงันี ้
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ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5 − 1

5
 

=  0.80 

 
เกณฑ์การแปลความหมายและจดักลุม่คะแนนค่าเฉลี่ย ดงันี ้

4.21 – 5.00 มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในระดบัมากที่สดุ 
3.41 – 4.20 มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในระดบัไม่ด ี
1.00 – 1.80 มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

 
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ คือ แบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยัได้มีการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  ให้เป็นไปตามความ 
มุ่งหมายของงานวิจยั 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาก าหนดขอบเขต
ของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยเร่ืองส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. น าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาถึง
ความถูกต้อง เที่ยงตรง ความเหมาะสมทางด้านภาษา ความสอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสมสามารถน าไปใช้งานได้ 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 
โดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 ชุด โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
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(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีค่าระหว่าง 0 – 1 ซึ่งในงานวิจัยนีย้อมรับ 
ค่าความเชื่อมัน่อยู่ที่ระดบั 0.70 ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) ดงันี ้

1. ด้านคณุค่าที่จะได้รับ                         ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.716 
2. ด้านต้นทนุของผู้บริโภค                     ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.834  
3. ด้านความสะดวก                              ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.705 
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.781 
5. ด้านสิ่งที่สมัผสัได้                              ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.712 
6. ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ    ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.819 
7. ด้านความรวดเร็ว                               ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.881 
8. ด้านการรับประกนั                             ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.887 
9. ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั     0.775  
10. ด้านการรับรู้ความต้องการ                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.722 
11. ด้านการค้นหาข้อมลู                        ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.702 
12. ด้านการประเมินผลทางเลือก            ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.792 
13. ด้านการตดัสินใจ                             ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.749 
14. ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า                ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั    0.725 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจยัมีการจดัเก็บรวมรวมข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้ ดงันี ้ 

1.1 หนงัสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
1.2 ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  
1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง  
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในจังหวัดสมุทรปราการ
จ านวน 400 คน 
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2.1 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่
เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในจงัหวดัสมทุรปราการโดยมีการเก็บตวัอย่างตาม
ความสะดวก  

2.2 น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงและหาคุณภาพแล้ว ไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่างโดยที่ผู้วิจยัได้ชีแ้จงรายละเอียด วิธีการ ขัน้ตอนของการตอบแบบสอบถาม ก่อนให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเร่ิมท า โดยผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  และตรวจสอบความเรียบร้อย
ของแบบสอบถาม 

2.3 น าแบบสอบถามที่จดัเก็บเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อย ผู้ วิจัยจะได้น า

แบบสอบถาม มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นราย
เดือนในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า คณุภาพการบริการ การตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียม โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  

1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เก่ียวกับคุณภาพการบริการ โดยแสดงผลเป็นค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 เก่ียวกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ดงันี ้

2.1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ในการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากัน 
ทกุกลุม่จะใช้การทดสอบด้วยวิธี Equal Variances assumed และหากค่าแปรปรวนของข้อมลูไม่เท่ากนั
ทุกกลุ่มจะใช้การทดสอบโดยใช้วิธี Equal Variances not assumed โดยผู้ วิจัยท าการทดสอบค่า
แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ Levene’s test เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในตวัแปรด้านเพศ
และภมูิล าเนา 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ใช้ในการ
ทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระที่เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มและตวัแปรตามที่เป็นเชิง
ปริมาณ ซึ่งใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในตัวแปรด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส 
อาชีพ และระดบัการศกึษา 

2.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากนัและ 
มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจะมีการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) ส าหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณี ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม
ตวัอย่างไม่เท่ากนั และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจะท าการทดสอบ โดย
ใช้วิธี Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.3 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน
การหาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของการท านาย ของตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
และตวัแปรตาม (Dependent variable) ซึง่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูค้า และสมมติฐานที่ 3 คณุภาพการบริการ 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 
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𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 
เมื่อ  

P  แทน  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

𝑓  แทน  ความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

𝑛  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 
1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

�̅�  =  
Σ𝑋

𝑛
 

 
เมื่อ  

�̅�  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

Σ𝑋 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2561)  
 

     𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛 − 1)
 

 
เมื่อ  

S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑥  แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

 ∑ 𝑥2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

(∑ 𝑥2) แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

𝑛   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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 𝑛 − 1  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
 

2. สถิ ติที่ ใช้ทดสอบความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม การหาความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้วัดค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Cronbacha’alpha coefficient) โดยใช้สูตรดังนี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

α =
𝑘𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 − 1)𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
เมื่อ  

Cronbach’s Alpha  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่
ก าหนด 

k   แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างค าถามต่างๆ 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถามผลลพัธ์ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ี ได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมี ค่าระหว่าง  

0    1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่สงู 
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง
สองกลุ่มที่ เป็นอิสระกัน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561)  

ทัง้นีใ้นการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มให้ทดสอบ 
ความแตกต่างด้วย ด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของข้อมลูไม่เท่ากนัทุก
กลุ่มให้ทดสอบความแตกต่างด้วย  Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบ 
ค่าแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s test) โดยใช้สตูร ดงันี ้

3.1.1 กรณีไม่ทราบค่าความแปรปรวน (Variance) ของประชากรทัง้สองกลุ่ม 
และสมมติว่าไม่เท่ากนั 
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t =  
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

โดยที่  df =
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

(
𝑆1

2

𝑛1
)

𝑛1−1
+

(
𝑆2

2

𝑛1
)

𝑛2−2

 

 

3.1.2 กรณีประชากรทัง้สองกลุ่มแต่ทราบว่าประชากรทัง้สองกลุ่มมีความ
แปรปรวนเท่ากนั 

 

 t =  
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

 

โดยที่  df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

เมื่อ 

t  แทน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ 

�̅�1  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

�̅�2  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑆1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑆2
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

𝑛1  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

𝑛2  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

df  แทน ชัน้แห่งความอิสระ 
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3.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

3.2.1 ใช้ค่า F – test กรณีค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่เท่ากนั มีสตูร ดงันี ้
 

ตาราง 4 ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

แหลง่ของการ
แปรปรวน 

ผลรวมก าลงัสอง 
SS 

องศาอิสระ 
df 

ค่าประมาณ
ของความ
แปรปรวน 

MS 

F 

ระหว่างกลุม่ SSb k-1 MSb MSb/MSw 

ภายในกลุม่ SSw n-k MSw  
ทัง้หมด SSt n-1     

 
ที่มา : กลัยา วานิชบญัชา. (2561). สถิติส าหรับงานวิจยั. หน้า 147. 
 

F =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 
โดย 

K-1  แทน Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปรระหว่างกลุม่ dfb 
n-k  แทน Degree of Freedom ส าหรับการผนัแปรระหว่างกลุม่ dfw 
F  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา F-distribution 
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
SSb  แทน ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
SSw  แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
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k  แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
dfb  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
dfw  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ  =  0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น  95% จะใช้วิ ธี  Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบความความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้สตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

 เมื่อ ni nj LSD = 𝑡1−
𝑎

2
;𝑛−𝑘√𝑀𝑆𝐸 (

1

𝑛𝑖
−

1

𝑛𝑗
) 

 ถ้า ni = nj LSD = 𝑡1−
𝑎

2
;𝑛−𝑘√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖
 

 
โดยที่ dfw = n-k 

LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค านวณได้ส าหรับกลุ่มตวัอย่างกลุ่ม
ท่ี i และ j 

MSE แทน ค่า Mean square error (MSw) 
k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ทดสอบ 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

  แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
ni  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 
nj  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 

3.2.2 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (β) ใช้ใน
กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากนั มีสตูร ดงันี ้ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 

β =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
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โดยค่า 𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁
) 𝑆𝑖

2𝑘
𝑖=1  

เมื่อ 

β  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown - Forsythe 
MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับ Brown - Forsythe 
k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N  แทน ขนาดของประชากร 

𝑆𝑖
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยก าหนดค่าความอิสระ (Degree of Freedom) ระหว่างกลุ่มคือ k-1 ภายใน
กลุม่ n-k และรวมทัง้กลุม่ คือ n-1 

ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว จะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกนัโดยใช้วิธี (Dunnett’s T3)  

 

                    �̅�𝐷  =  𝑞𝐷  √(
2𝑀𝑆𝑆/𝐴

√𝑠
) 

 
เมื่อ  

�̅�𝐷      แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Dunnett’s T3 

𝑞𝐷      แทน   ค่าตาราง Critical Values of the Dunnett’s T3 

𝑀𝑆𝑠 𝐴⁄      แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

𝑆     แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

การวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของ

ประชากร พบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘) สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตาม ทัง้นีส้ าหรับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายได้นี ้

เรียกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณเป็น

วิธีการพยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ  และ  และค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ทัง้นีค่้าสมัประสิทธ์ิท่ีได้จากค านวณต้องเป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการดงักล่าว มีค่า
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ความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์โดยใช้วิธีก าลงัสองน้อยที่สุด 
(Least Square Method) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2561) 

 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

 

Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 

 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

 

  Y = α + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 

 
โดย 

𝑋     คือ ตวัแปรอิสระ 

Y     คือ ตวัแปรตาม 

𝑘     คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีศ้ึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการ

บริการที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้นีใ้นการวิเคราะห์และ
แปลผลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n                    แทน      จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅                   แทน      ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.               แทน      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig 2 tailed    แทน      ความน่าจะเป็นส าหรับใช้บอกนยัส าคญัทางสถิติ 
SS                  แทน      ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS                 แทน      ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of  
                                   Squares) 
df                   แทน      ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F – Ratio        แทน      ค่าที่ใช้พิจารณา F – Distribution 
H0                  แทน      สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1                  แทน      สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
B                    แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
SEb                แทน      ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
R                    แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์พหคุณู 
Adjusted R2   แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายท่ีปรับแก้แล้ว 
Y                    แทน      ค่าสมัประสิทธ์ิการท านายในรูปคะแนนดิบ 
*                     แทน      นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 
สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศกึษา และภมูิล าเนา 
ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่

จะได้รับ ด้านต้นทนุของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร  
ตอนที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือ

และความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า  
ตอนที่ 4 การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ส่วน ท่ี  2 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ เช่าที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนาแตกต่างกันมีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้าน
คุณค่าที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความ
เชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า มี
ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนา แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดย
การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ตามตาราง 5 

 
ตาราง 5 แสดงความถ่ีและร้อยละของลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

 
ชาย 190 47.50 

  
หญิง 210 52.50 

  รวม 400 100.00 

2. อายุ    

 
20 -29 ปี 119 29.75 

 30 – 39 ปี 145 36.25 

 40 – 49 ปี 84 21.00 

 50 ปีขึน้ไป 52 13.00 
  รวม 400 100.00 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 30 7.60 

 15,001 – 30,000 บาท 158 39.50 

 30,001 – 45,000 บาท 149 37.25 
 45,001 บาท ขึน้ไป 63 15.75 

  รวม 400 100.00 
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ตาราง  5 (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. สถานภาพสมรส   

 
โสด 201 50.25 

 สมรส/อยู่ด้วยกนั 138 34.50 

 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ 61 15.25 

  รวม 400 100.00 

5. อาชีพ  
    

 
นิสิต/นกัศึกษา 33 8.25 

 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 45 11.25 
 พนกังานบริษัทเอกชน 231 57.75 
 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 65 16.25 

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ 26 6.50 

  รวม 400 100.00 

6. ระดบัการศกึษา 
    

 ต ่ากว่าปริญญาตรี 58 14.50 
 ปริญญาตรี 247 61.75 
 สงูกว่าปริญญาตรี 95 23.75 

  รวม 400 100.00 

7. ภมูิล าเนา    

 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135 33.80 

 จงัหวดัอ่ืนๆ  265 66.20 

 รวม 400 100.00 
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จากตาราง 5 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และภมูิล าเนา พบว่า 

เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.50 และเพศชาย จ านวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.50 

อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 - 29 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 อาย ุ40 
– 49 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 อาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 
– 30,000 บาทจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ รายได้ 30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รายได้ 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.75 และรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60  

สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และ
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 231 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 นิสิต/นักศึกษา จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอาย ุจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 95 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.75 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 

ภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่จงัหวดัอ่ืนๆ จ านวน 265 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.20  และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 
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ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทนุของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร 
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า x̅                    S.D. แปลผล 

ด้านคณุค่าที่จะได้รับ 4.31 0.519 ดีมาก 

ด้านต้นทนุของผู้บริโภค 4.14 0.641 ดี 

ด้านความสะดวก 3.92 0.724 ดี 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.09 0.582 ดี 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าโดยรวม 4.12 0.617 ดี 

 
จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองลูกค้าพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านคณุค่าที่จะได้รับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 
รองลงมาคือ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความสะดวก ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14, 4.09 และ 3.92 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า 
ด้านคณุค่าที่จะได้รับ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  x̅                   S.D. แปลผล 

ด้านคุณค่าที่จะได้รับ 
   

1. คอนโดมิเนียมมีชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดี 4.32 0.646 ดีมาก 

2. ชมุชนหรือย่านที่คอนโดตัง้อยู่มีความปลอดภยั 4.28 0.690 ดีมาก 

3. คอนโดมิเนียมมีการใช้อปุกรณ์ที่มีเทคโนโลยี
ทนัสมยั เช่น ระบบคีย์การ์ดหรือสแกนลายนิว้มือ 

4.35 0.695 ดีมาก 

4. คอนโดมีการบ ารุงรักษา การท าความสะอาดที่
สม ่าเสมอ 

4.32 0.657 ดีมาก 

ด้านคุณค่าที่จะได้รับโดยรวม 4.31 0.519 ดีมาก 

 
จากตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัดีมาก
ทุกข้อ โดยข้อคอนโดมิเนียมมีการใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ระบบคีย์การ์ดหรือสแกน
ลายนิว้มือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาคือ ข้อคอนโดมิเนียมมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 
ที่ดี ข้อคอนโดมีการบ ารุงรักษาการท าความสะอาดที่สม ่าเสมอ และข้อชุมชนหรือย่านที่คอนโด
ตัง้อยู่มีความปลอดภยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32, 4.32 และ 4.28 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า  
ด้านต้นทนุของผู้บริโภค 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  x̅                            S.D. แปลผล 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 

   

1. อตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัขนาด
ของห้อง 

4.14 0.837 ดี 

2. การคิดค่าสาธารณปูโภค (ค่าน า้ ค่าไฟ) มีความ
เหมาะสม 

4.15 0.735 ดี 

3. มีการแจ้งอตัราค่าเช่าคอนโดมิเนียมและอธิบาย
รายละเอียดอย่างชดัเจน 

4.18 0.763 ดี 

4. การเก็บค่ามดัจ าค่าเช่าห้องพกัมีความ
เหมาะสม 

4.09 0.785 ดี 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวม 4.14 0.641 ดี 

 
จากตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองลูกค้า ด้านต้นทุนของผู้ บริโภคพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านต้นทนุของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ 
โดยข้อมีการแจ้งอตัราค่าเช่าคอนโดมิเนียมและอธิบายรายละเอียดอย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 รองลงมาคือ ข้อการคิดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน า้ ค่าไฟ) มีความเหมาะสม ข้ออัตราค่าเช่ามี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาดของห้อง และข้อการเก็บค่ามัดจ าค่าเช่าห้องพักมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15, 4.14 และ4.09 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า  
ด้านความสะดวก 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  x̅ S.D. แปลผล 

ด้านความสะดวก 
   

1. คอนโดมิเนียมมีที่จอดรถเพียงพอ 3.57 1.243 ดี 

2. ท าเลที่ตัง้ของคอนโดมิเนียมมีความสะดวก 
ในการเดินทาง 

4.21 0.806 ดีมาก 

3. บริเวณคอนโดมิเนียมมีร้านอาหารให้เลือก
หลากหลาย 

3.83 0.970 ดี 

4. คอนโดมิเนียมตัง้อยู่ใกล้ศนูย์การค้าหรือ 
ร้านสะดวกซือ้ 

4.06 0.825 ดี 

ด้านความสะดวกโดยรวม 3.92 0.724 ดี 

 
จากตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูค้า ด้านความสะดวกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับข้อท าเลที่ตัง้ของ
คอนโดมิเนียมมีความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา
คือข้อคอนโดมิเนียมตัง้อยู่ใกล้ศนูย์การค้าหรือร้านสะดวกซือ้ ข้อบริเวณคอนโดมิเนียมมีร้านอาหาร
ให้เลือกหลากหลาย และข้อคอนโดมิเนียมมีที่จอดรถเพียงพอ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06, 3.83 และ3.57 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการติดต่อสื่อสาร    

1. ผู้ให้เช่ามีการแจ้งข้อมลูข่าวสารหรือกิจกรรม
ภายในคอนโดมิเนียมอยู่เสมอ 

4.06 0.825 ดี 

2. ผู้ให้เช่ามีการอธิบายข้อก าหนด รายละเอียดใน
สญัญาเช่าต่อท่านด้วยความชดัเจนและเข้าใจง่าย 

4.11 0.715 ดี 

3. สามารถติดต่อผู้ให้เช่าได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
เช่น โทรศพัท์, Email, Line เป็นต้น 

4.19 0.683 ดี 

4. ผู้ให้เช่ามีทกัษะในการสื่อสารที่ดี เช่น พดูจา
ไพเราะ  

4.16 0.690 ดี 

5. สามารถติดต่อผู้ให้เช่าได้ตลอด 24 ชัว่โมง กรณี
มีความจ าเป็น 

3.94 0.822 ดี 

ด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวม 4.09 0.582 ดี 

 
จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูค้า ด้านการติดต่อสื่อสารพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลกูค้า ด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ
สามารถติดต่อผู้ ให้เช่าได้มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น โทรศพัท์, Email, Line เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.19  รองลงมาคือ ข้อผู้ ให้เช่ามีทกัษะในการสื่อสารที่ดี เช่น พดูจาไพเราะ ข้อผู้ ให้เช่ามีการอธิบาย
ข้อก าหนด รายละเอียดในสญัญาเช่าด้วยความชัดเจนและเข้าใจง่าย ข้อผู้ ให้เช่ามีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารหรือกิจกรรมภายในคอนโดมิเนียมอยู่เสมอ และข้อสามารถติดต่อผู้ ให้เช่าได้ตลอด 24 
ชัว่โมง กรณีมีความจ าเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16, 4.11, 4.06 และ3.94 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3. คณุภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า 

 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ 

 

คุณภาพการบริการ x̅ S.D. แปลผล 

ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 4.12 0.601 ดี 

ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ 4.09 0.597 ดี 

ด้านความรวดเร็ว 4.10 0.585 ดี 

ด้านการรับประกนั 4.13 0.580 ดี 

ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า 4.02 0.697 ดี 

คุณภาพการบริการโดยรวม 4.09 0.612 ดี 

 
จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของของคุณภาพการบริการ

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ 
ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านการรับประกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 
ด้านความรวดเร็ว ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ  และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12, 4.10, 4.09 และ4.02 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ 
 

คุณภาพการบริการ x̅ S.D. แปลผล 

ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้    

1. คอนโดมิเนียมมีการออกแบบ และตกแต่ง
ภายในห้องพกัที่สวยงาม 

4.25 0.661 ดีมาก 

2. ห้องพกั มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างครบครัน เช่น ตู้  เตียง เคร่ืองปรับอากาศ 
ตู้เย็น ฯลฯ 

4.20 0.776 ดี 

3. คอนโดมิเนียม มีร้านซกั รีด หรือเคร่ืองซกัผ้า
หยอดเหรียญที่มีสภาพพร้อมใช้งาน 

4.08 0.767 ดี 

4. คอนโดมิเนียมมีพืน้ที่สว่นกลาง เช่น ฟิตเนส 
สระว่ายน า้ ห้องอ่านหนงัสือ ที่เพียงพอต่อจ านวน
ผู้ใช้บริการ 

3.95 0.973 ดี 

ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้โดยรวม 4.12 0.601 ดี 

 
จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่

สมัผสัได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อคอนโดมิเนียมมีการออกแบบ และตกแต่งภายในห้องพักที่สวยงาม อยู่ใน
ระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ข้อห้องพกั มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างครบครัน เช่น ตู้  เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น ฯลฯ ข้อคอนโดมิเนียม มีร้านซัก รีด หรือ
เคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญที่มีสภาพพร้อมใช้งาน และข้อคอนโดมิเนียมมีพืน้ที่ส่วนกลาง เช่น ฟิต
เนส สระว่ายน า้ ห้องอ่านหนังสือ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้ ใช้บริการ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.08 และ 3.95 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ 

 

คุณภาพการบริการ x̅ S.D. แปลผล 
ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ 

   

1. ผู้ให้เช่าสามารถให้บริการตามค ามัน่สญัญาได้ 
เช่น สามารถสง่ช่างหรือเจ้าหน้าที่ไปให้บริการได้
ตามวนัเวลาที่ก าหนด 

4.09 0.762 ดี 

2. ผู้ให้เช่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดี 

4.02 0.752 ดี 

3. ผู้ให้เช่าสามารถให้ข้อมลูได้อย่างเข้าใจและ
ถกูต้อง 

4.11 0.71 ดี 

4. ผู้ให้เช่าให้บริการด้วยมาตรฐานที่ดีเสมอต้น
เสมอปลาย 

4.11 0.707 ดี 

5. คอนโดมิเนียมมีระบบการเก็บรักษา เอกสาร
หรือพสัดทุี่สง่ให้แก่ผู้ เช่าเป็นอย่างดี  

4.14 0.693 ดี 

ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจโดยรวม 4.09 0.597 ดี 

 
จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ  

ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจโดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ โดยข้อ
คอนโดมิเนียมมีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือพัสดุที่ส่งให้แก่ผู้ เช่าเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 รองลงมาคือ ข้อผู้ให้เช่าสามารถให้ข้อมลูได้อย่างเข้าใจและถกูต้อง ข้อผู้ ให้เช่าให้บริการด้วย
มาตรฐานที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย ข้อผู้ ให้เช่าสามารถให้บริการตามค ามัน่สญัญาได้ เช่น สามารถ
สง่ช่างหรือเจ้าหน้าที่ไปให้บริการได้ตามวนัเวลาที่ก าหนด และข้อผู้ให้เช่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11, 4.11, 4.09 และ 4.02 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายคุณภาพการ
บริการ ด้านความรวดเร็ว 

 

คุณภาพการบริการ x̅ S.D. แปลผล 

ด้านความรวดเร็ว    

1. ผู้ให้เช่าสามารถให้บริการต่างๆ แก่ผู้ เช่าด้วย
ความรวดเร็ว 

4.05 0.748 ดี 

2. เจ้าหน้าที่คอนโดมีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ผู้ เช่า เช่น อยู่ในออฟฟิศ หรือ อยู่ประจ า
ต าแหน่งให้บริการ 

4.16 0.709 ดี 

3. ผู้ให้เช่ามีความตัง้ใจและมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ 

4.09 0.718 ดี 

4. ผู้ให้เช่ามีการติดตามปัญหาของผู้ เช่าอย่างไม่
ละเลย 

4.09 0.746 ดี 

5. คอนโดมีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้
สามารถให้บริการได้ครัง้ละหลายคน 

4.13 0.687 ดี 

ด้านความรวดเร็วโดยรวม 4.10 0.585 ดี 

 
จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการ ด้าน

ความรวดเร็วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ด้านความ
รวดเร็วโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อเจ้าหน้าที่คอนโดมีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้ เช่า เช่น อยู่ในออฟฟิศ หรือ อยู่ประจ าต าแหน่งให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
รองลงมาคือ ข้อคอนโดมีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้บริการได้ครัง้ละหลายคน 
ข้อผู้ ให้เช่ามีความตัง้ใจและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ข้อผู้ ให้เช่ามีการติดตามปัญหา
ของผู้ เช่าอย่างไม่ละเลย และข้อผู้ ให้เช่าสามารถให้บริการต่างๆ แก่ผู้ เช่าด้วยความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13, 4.09, 4.09 และ 4.05 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการรับประกนั 
 

คุณภาพการบริการ x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการรับประกัน    

1. ผู้ให้เช่ามีความรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาดในการให้บริการ เช่น แจ้งข้อมลูที่ผิดท า
ให้ผู้ เช่าเสียเวลา 

4.09 0.784 ดี 

2. ผู้ให้เช่าสามารถตอบค าถามและข้อสงสยัต่อ
ท่านได้เป็นอย่างดี 

4.13 0.702 ดี 

3. ผู้ให้เช่าท าสญัญาเช่าที่มีเงื่อนไขมีความชดัเจน 
โดยไม่เป็นการเอาเปรียบท่าน 

4.13 0.691 ดี 

4. บริเวณทางเข้าคอนโดมิเนียมมีการติดไฟสอ่ง
สว่างที่เพียงพอ เพื่อสร้างความปลอดภยัแก่ผู้ เช่า 

4.20 0.757 ดี 

ด้านการรับประกันโดยรวม 4.13 0.580 ดี 

 
จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการ

รับประกันพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ด้านการ
รับประกันโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อบริเวณทางเข้าคอนโดมิเนียมมีการติดไฟ
สอ่งสว่างที่เพียงพอ เพื่อสร้างความปลอดภยัแก่ผู้ เช่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ข้อผู้ ให้
เช่าสามารถตอบค าถามและข้อสงสยัต่อผู้ เช่าได้เป็นอย่างดี ข้อผู้ ให้เช่าท าสญัญาเช่าที่มีเงื่อนไขมี
ความชัดเจนโดยไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ เช่า และข้อผู้ ให้เช่ามีความรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาดในการให้บริการ เช่น แจ้งข้อมูลที่ผิดท าให้ผู้ เช่าเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13, 4.13 
และ 4.09 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการดแูลเอาใจใส่
ลกูค้า 

 

คุณภาพการบริการ x̅ S.D. แปลผล 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 

   

1. ผู้ให้เช่ามีความยืดหยุ่นในการช าระค่าเช่าเกิน
เวลาที่ก าหนดได้ตามเหมาะสม ในกรณีที่มีความ
จ าเป็น 

4.08 0.752 ดี 

2. ผู้ให้เช่ามีความยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ เช่า
และพร้อมน าไปปรับปรุงการให้บริการ 

4.10 0.788 ดี 

3. ผู้ให้เช่ามีการติดตัง้ Internet Wifi ภายใน
ห้องพกั 

3.88 0.968 ดี 

4. ผู้ให้เช่ามีการสอบถามถึงปัญหาภายในห้องพกั 
เช่น ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั  

4.02 0.819 ดี 

ผลรวมด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 4.02 0.697 ดี 

 
จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพการบริการ ด้านการ

ดแูลเอาใจใส่ลกูค้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ  โดยข้อผู้ ให้เช่ามีความยินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่าและพร้อมน าไปปรับปรุงการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ
ข้อผู้ ให้เช่ามีความยืดหยุ่นในการช าระค่าเช่าเกินเวลาที่ก าหนดได้ตามเหมาะสม ในกรณีที่มีความ
จ าเป็น ข้อผู้ให้เช่ามีการสอบถามถึงปัญหาภายในห้องพกั เช่น ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั 
และข้อผู้ ให้เช่ามีการติดตัง้ Internet Wifi ภายในห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08, 4.02 และ 3.88
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 การตดัสินใจการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

ตาราง 17 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 
 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 4.31 0.511 ดีมาก 

ด้านการค้นหาข้อมลู 4.22 0.55 ดีมาก 

ด้านการประเมินทางเลือก 4.40 0.553 ดีมาก 

ด้านการตดัสินใจ 4.31 0.531 ดีมาก 

ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 4.13 0.65 ดี 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมโดยรวม 4.27 0.559 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการตัดสินใจ ด้านการค้นหา
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.31 และ 4.22 ตามล าดับ ตามล าดับ ส่วนด้านพฤติกรรมหลัง 
การเช่า ผู้ตอบแบบมคีวามคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 
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ตาราง 18 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ด้าน
การรับรู้ความต้องการ 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 
   

 1. ต้องการเช่าคอนโดมิเนียมที่มีการรวมค่า
สว่นกลางแล้ว 

4.36 0.807 ดีมาก 

 2. ต้องการเช่าคอนโดมิเนียม ที่มีการจดัการกบั
ปัญหาสิ่งที่รบกวนภายในห้องอย่างจริงจงั เช่น 
กลิ่นบหุร่ี กลิ่นตามท่อระบายน า้ 

4.37 0.689 ดีมาก 

 3. มีการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมจากโปรโมชัน่ที่
น่าสนใจเป็นหลกั 

4.15 0.791 ดี 

4. คอนโดมิเนียมที่เลือกเช่าต้องมีการบริการที่ดี 
และมีกฎระเบียบในคอนโดมิเนียมที่ชดัเจน 

4.30 0.66 ดีมาก 

 5. ต้องการคอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

4.39 0.643 ดีมาก 

ด้านการรับรู้ความต้องการโดยรวม 4.31 0.511 ดีมาก 

 
จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียม ด้านการรับรู้ความต้องการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจ ด้านการรับ รู้ความต้องการโดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 ข้อ 
ได้แก่ ข้อต้องการคอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.39 รองลงมาคือ ข้อต้องการเช่าคอนโดมิเนียมที่มีการจัดการกับปัญหาสิ่งที่รบกวนภายในห้อง
อย่างจริงจัง เช่น กลิ่นบุหร่ี กลิ่นตามท่อระบายน า้  ข้อต้องการเช่าคอนโดมิเนียมที่มีการรวมค่า
ส่วนกลางแล้ว และข้อคอนโดมิ เนียมที่ เลือกเช่าต้องมีการบริการที่ ดีและมีกฎระเบียบใน
คอนโดมิเนียมที่ชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 4.36 และ 4.30 ตามล าดับ ส่วนข้อมีการเลือกเช่า
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คอนโดมิเนียมจากโปรโมชั่นที่น่าสนใจเป็นหลัก ผู้ตอบแบบมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.15 

 
ตาราง 19 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ด้านการ
ค้นหาข้อมลู 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการค้นหาข้อมูล 
   

1. หาข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม ก่อนการ
ตดัสินใจเช่า โดยมีการหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต 
ปา้ยประกาศ เป็นต้น 

4.29 0.714 ดีมาก 

2. มีการศึกษาหาข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมใน
แต่ละแห่งก่อนการตดัสินใจเช่า 

4.28 0.683 ดีมาก 

3. มีการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม 
จากเพื่อน หรือคนใกล้ชิด 

4.19 0.744 ดี 

4. มกัน าประสบการณ์การเช่าคอนโดมิเนียมใน
อดีตมาพิจารณาในการเช่าครัง้ต่อไป 

4.24 0.702 ดีมาก 

5. มีการสอบถามจากผู้ที่เคยพกัอาศยัจริงใน
คอนโดมิเนียมที่สนใจเช่า 

4.09 0.751 ดี 

ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม 4.22 0.550 ดีมาก 

 
จากตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียม  ด้านการค้นหาข้อมูลพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตดัสินใจ ด้านการค้นหาข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อการหา
ข้อมูลเก่ียวกับคอนโดมิเนียมก่อนการตัดสินใจเช่า โดยมีการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ป้าย
ประกาศ เป็นต้น  มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ ข้อมีการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับ
คอนโดมิเนียมในแต่ละแห่งก่อนการตดัสินใจเช่า และข้อมกัน าประสบการณ์การเช่าคอนโดมิเนียม
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ในอดีตมาพิจารณาในการเช่าครัง้ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และ 4.24 ตามล าดบั ส่วนข้อมีการ
สอบถามข้อมูลเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด และข้อมีการสอบถามจากผู้ที่เคย
พักอาศัยจริงในคอนโดมิเนียมที่ท่านสนใจเช่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และ4.09 ตามล าดบั 

 
ตาราง 20 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ด้านการ
ประเมินทางเลือก 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการประเมินทางเลือก    

1. ความสะอาดและความสวยงามของตึก อาคาร 4.42 0.667 ดีมาก 

มีอิทธิพลต่อการเช่าคอนโดมิเนียม 

2. สภาพแวดล้อมบริเวณรอบคอนโดมิเนียม  4.44 0.680 ดีมาก 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

3. ระยะเวลาในการเดินทางไปยงัสถานที่ท างาน
หรือสถานศึกษาที่เหมาะสม มีอิทธิพลต่อการเช่า
คอนโดมิเนียม 

4.44 0.618 ดีมาก 

4. คณุภาพการบริการของผู้ให้เช่า มีอิทธิพลต่อ
การเช่าคอนโดมิเนียม 

4.29 0.702 ดีมาก 

ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม 4.40 0.553 ดีมาก 

 
จากตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียม ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตดัสินใจ ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับ ดีมากทุกข้อ โดยข้อ
สภาพแวดล้อมบริเวณรอบคอนโดมิเนียม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม  และข้อ
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ท างานหรือสถานศึกษาที่ เหมาะสม มีอิทธิพลต่อการเช่า
คอนโดมิเนียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมาคือ ข้อมีความสะอาดและความสวยงามของตึก 
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อาคาร มีอิทธิพลต่อการเช่าคอนโดมิเนียม และคุณภาพการบริการของผู้ ให้เช่า มีอิทธิพลต่อการ
เช่าคอนโดมิเนียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 และ 4.29 ตามล าดบั 
ตาราง 21 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ด้านการ
ตดัสินใจ 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม x̅ S.D. แปลผล 

ด้านการตัดสินใจ    

1. ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม เนื่องจากได้ชม
บรรยากาศห้องจริงก่อนการเช่าพกั 

4.48 0.656 ดีมาก 

2. ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจากมี
สถานที่ตัง้ใกล้แหลง่ชมุชน 

4.22 0.758 ดีมาก 

3. ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจาก
ระบบการจดัการ ขัน้ตอน การด าเนินงานของผู้ให้
เช่ามีความเป็นระบบ 

4.28 0.693 ดีมาก 

4. ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจาก
ขนาดห้องเหมาะสมกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

4.27 0.713 ดีมาก 

5. ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจากมี
การแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็นสว่น ๆ เช่น ห้องครัว 
ห้องนอน 

4.29 0.668 ดีมาก 

ด้านการตัดสินใจโดยรวม 4.31 0.531 ดีมาก 

 
จากตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียม ด้านการตัดสินใจ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการ
ตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยข้อตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม เนื่องจาก
ได้ชมบรรยากาศห้องจริงก่อนการเช่าพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ข้อตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียม เนื่องจากมีการแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็นส่วน ๆ เช่น ห้องครัว ห้องนอน ข้อตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียม เนื่องจากระบบการจดัการขัน้ตอนการด าเนินงานของผู้ ให้เช่ ามีความเป็นระบบ 
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ข้อตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม เนื่องจากขนาดห้องเหมาะสมกับจ านวนสมาชิกในครอบครัว และ
ข้อตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม เนื่องจากมีสถานที่ตัง้ใกล้แหลง่ชมุชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29, 4.28, 
4.27 และ4.22 ตามล าดบั 

 
ตาราง 22 แสดงผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ด้าน
พฤติกรรมหลงัการเช่า 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม x̅ S.D. แปลผล 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า    

1. มีมาตรการเพื่อรักษาความเรียบร้อยภายใน
คอนโดมิเนียม เช่น ว่ากลา่วตกัเตือน ส าหรับห้องที่
สง่เสียงดงัและสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ อ่ืน 

4.18 0.825 ดี 

2. คงอตัราค่าเช่า ถึงแม้จะมีการปรับขึน้ของราคา
ค่าเช่าตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

4.09 0.772 ดี 

3. ผู้ให้เช่ามีการซ่อมบ ารุงหรือตรวจสภาพการ 
ใช้งาน เช่น ล้างแอร์ เป็นประจ า 

4.14 0.762 ดี 

4. เมื่ออปุกรณ์มีการช ารุดจากความเสื่อมของ
อปุกรณ์มีการซ่อม/เปลี่ยน โดยผู้ให้เช่าไม่เรียก 
เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ เช่า 

4.13 0.816 ดี 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าโดยรวม 4.13 0.65 ดี 

 
จากตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียม ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้าน
พฤติกรรมหลงัการเช่าโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ โดยข้อมีมาตรการเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ภายในคอนโดมิเนียม เช่น ว่ากล่าวตกัเตือนส าหรับห้องที่ส่งเสียงดังและสร้างความร าคาญให้แก่
ผู้ อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ ข้อผู้ ให้เช่ามีการซ่อมบ ารุงหรือตรวจสภาพการใช้งาน 
เช่น ล้างแอร์ เป็นประจ า ข้อเมื่ออปุกรณ์มีการช ารุดจากความเสื่อมของอปุกรณ์ มีการซ่อม/เปลี่ยน 
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โดยผู้ ให้เช่าไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ เช่า และข้อคงอตัราค่าเช่า ถึงแม้จะมีการปรับขึน้ของราคา
ค่าเช่าตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14, 4.13 และ4.09 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน โดยผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอตามหัวข้อ
ดงัต่อไปนี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้ เช่าท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิล าเนา แตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น
สมมติฐานย่อยได้ ดงันี ้

สมมติฐานที่  1.1 ผู้ เช่าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั 

H1 : เช่าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

สถิติในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติการทดสอบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กนั (Independent t-test) ซึง่ใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีระดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นัน้ขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ Levene's Test ซึ่งหากการทดสอบพบว่าค่าความ
แปรปรวนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances 
Assumed แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกัน (ค่า Sig.  
น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances not  Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างเพศกบั
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ 

 

การตัดสินใจ
เช่า

คอนโดมิเนียม 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
เพศ �̅� n S.D. t df Sig. 

  F Sig.               
ด้านการรับรู้ความต้องการ 

Equal 
variances 
assumed 

1.928 0.166 ชาย 4.33 190 0.562 0.400 398 0.689 

      หญิง 4.30 210 0.460       

ด้านการค้นหาข้อมูล 

Equal 
variances 
assumed 

1.703 0.193 ชาย 4.17 190 0.593 -1.706 398 0.809 

      หญิง 4.26 210 0.505       

ด้านการประเมินทางเลือก 
Equal 
variances 
assumed 

0.155 0.694 ชาย 4.34 190 0.586 -1.960 398 0.051 

      หญิง 4.45 210 0.517 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 
 

การตัดสินใจ
เช่า

คอนโดมิเนียม 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
เพศ �̅� n S.D. t df Sig. 

  F Sig.               
ด้านการตัดสินใจ 

Equal 
variances 
assumed 

1.065 0.303 ชาย 4.24 190 0.566 -2.434 398 0.015* 

      หญิง 4.37 210 0.492       

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 

Equal 
variances 
assumed 

0.067 0.796 ชาย 4.09 190 0.672 -1.125 398 0.261 

      หญิง 4.17 210 0.628       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนการทดสอบความแปรปรวนของการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.166 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้ เช่าที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.689 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัด
สมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.193 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
ผู้ เช่าที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.809 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.694 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้ เช่าที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.051 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัด
สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.303 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
ผู้ เช่าที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ เช่าเพศหญิงมีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมมากกว่าเพศชาย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.796 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้ เช่าที่เป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variances assumed พบว่า มีค่า 
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Sig. เท่ากับ 0.261 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1 .2 ผู้ เช่ า ท่ีมีอายุ ต่ างกัน  มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั 

H1 : เช่าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  
Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

ในขัน้แรกผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอายุมีความแปรปรวนไม่
แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า F- test ในการทดสอบความ
แตกต่างของระหว่างการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการกับกลุ่มอายุ แต่หาก
ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายุมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ค่า Sig. น้อย
กว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มี
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกัน โดยจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบ้างที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการทดสอบค่าความแปรปรวน
ของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่อายุ ดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการกบักลุม่อาย ุ

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 3.422 3 396 0.017* 

ด้านการค้นหาข้อมลู 1.284 3 396 0.279 

ด้านการประเมินทางเลือก 2.328 3 396 0.074 

ด้านการตดัสินใจ 2.324 3 396 0.075 

ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 1.521 3 396 0.209 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่อายุ มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  

ด้านการค้นหาข้อมูล  พบว่า มี ค่า Sig เท่ากับ 0.279 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล  
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.074 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก  
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้ านการตัดสินใจ  พบว่า มี ค่า Sig เท่ ากับ  0.075 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
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แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการตัดสินใจ 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.209 ซึ่งมีค่ามากกว่า  
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลัง 
การเช่า ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

 
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามอาย ุด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 
Brown-

Forsythe 
0.977 3 341.389 0.404 

 
จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายุ ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.404 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผู้ เช่าที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้
ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามอาย ุด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS Ms F Sig. 

 
ระหว่างกลุม่ 3 0.242 0.081 0.265 0.851 

ด้านการค้นหาข้อมลู  ภายในกลุม่ 396 120.342 0.304     
  รวม 399 120.584        

ระหว่างกลุม่ 3 2.51 0.837 2.772* 0.041 
ด้านการประเมินทางเลือก ภายในกลุม่ 396 119.599 0.302     
  รวม 399 122.069        

ระหว่างกลุม่ 3 0.84 0.28 0.992 0.396 
ด้านการตดัสินใจ  ภายในกลุม่ 396 117.783 0.282     
  รวม 399 112.623        

ระหว่างกลุม่ 3 1.382 0.461 1.093 0.352 
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ภายในกลุม่ 396 166.967 0.422     
  รวม 399 168.349       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอาย ุพบว่า 

ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.851ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่แตก 
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 



  98 

แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ดงันัน้ผู้วิจยั
จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยวิธีแบบ 
Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 27 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.396 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกัน  
มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.352 ซึ่งมากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 
ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

 

อายุ �̅� 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

20-29 ปี 4.34 - 0.01 -0.15 -0.19* 
   

(0.903) (0.062) (0.044) 

30-39 ปี 4.33 - - -0.15* -0.19* 
    

(0.040) (0.031) 

40-49 ปี 4.49 - - - -0.04 
     

(0.697) 

50 ปีขึน้ไป 4.53 - - - - 
            

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



  99 

จากตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีอายุ 20-29 ปีกับผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุ 20-29 ปี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปี ขึน้ไป โดยผู้ เช่าที่มีอาย ุ
20 ปี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.19 

ผู้ เช่าที่มีอายุ 30-39 ปีกบัผู้ เช่าที่มีอาย ุ40-49 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุ  30-39 ปี  มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มีอายุ 40-49 ปี โดยผู้ เช่าที่มีอายุ 30-
39 ปี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก  น้อย
กว่าผู้ เช่าที่มีอาย ุ40-49 ปี โดยมีผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.15 

ผู้ เช่าที่มีอายุ 30-39 ปีกับผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอายุ 30-39 ปี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป โดยผู้ เช่าที่มีอาย ุ
30-39 ปี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก  
น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.19 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สมมติฐานที่  1.3 ผู้ เช่าท่ีมีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกัน มีการ

ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0 : ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล  
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล  
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  
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Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

ในขัน้แรกผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) จะใช้ค่า F- test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของระหว่างการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่าความแปรปรวน
แตกต่างกนั (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่ง
จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่  ที่แตกต่างกัน  โดยจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดงัตาราง 28 

 
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการกบักลุม่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 2.831 3 396 0.038* 

ด้านการค้นหาข้อมลู 4.100 3 396 0.007* 

ด้านการประเมินทางเลือก 4.469 3 396 0.004* 

ด้านการตดัสินใจ 1.219 3 396 0.303 

ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 2.147 3 396 0.094 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.038 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe   

ด้านการค้นหาข้อมูล  พบว่า มี ค่า Sig เท่ากับ 0.007 ซึ่งมี ค่าน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล 
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe   

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe   

ด้ านการตัดสินใจ  พบว่า มี ค่า Sig เท่ ากับ  0.303 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการตัดสินใจ  
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.094 ซึ่งมีค่ามากกว่า  
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลัง 
การเช่า ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามรายได้เฉ่ียต่อเดือน ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ Brown-Forsythe 2.627 3 90.077 0.055 
ด้านการค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe 0.844 3 98.583 0.473 
ด้านการประเมินทางเลือก Brown-Forsythe 1.300 3 88.297 0.280 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.055 ซึ่งมากกว่า 0.05  

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้
ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.473 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหา
ข้อมลู ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.280 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS Ms F Sig. 

 
ระหว่างกลุม่ 3 0.558 0.186 0.658 0.578 

ด้านการตดัสินใจ  ภายในกลุม่ 396 112.065 0.283     
  รวม 399 112.623        

ระหว่างกลุม่ 3 6.120 2.040 4.980* 0.002 
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ภายในกลุม่ 396 162.229 0.410     
  รวม 399 168.349       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.578 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการใน ด้านการตัดสินใจ  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีรายได้
เฉลี่ ย ต่อเดือน แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธีแบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 31 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  
�̅� 

 
  

ต ่ากว่า
หรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
45,000 
บาท 

45,001 
บาท ขึน้

ไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 3.74 - -0.49* -0.37* -0.38* 
   

(0.000) (0.004) (0.008) 

15,001 – 30,000 บาท 4.23 -   0.11 0.11     

(0.121) (0.248) 

30,001 – 45,000 บาท 4.11 - - - -0.00      

(0.973) 

45,001 บาท ขึน้ไป 4.12 - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทกบัผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าท่ี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท โดยผู้ เช่าที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.49 
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ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทกบัผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าท่ี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –
45,000 บาท โดยผู้ เช่าที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.37 

ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทกบัผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท 
ขึน้ไป  โดยผู้ เช่าที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 บาท มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.38 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สมมติฐานที่  1.4 ผู้ เช่าท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการตัดสินใจ

เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติได้ดงันี ้

H0  : ผู้ เช่าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั 

H1  : ผู้ เช่าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  
Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
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ในขัน้แรกผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มสถานภาพสมรสมีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า F- test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของระหว่างการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุ่ม
สถานภาพสมรส แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มสถานภาพสมรส มีค่าความแปรปรวนแตกต่าง
กัน (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่  ที่แตกต่างกัน  โดยจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่สถานภาพสมรส ดงัตาราง 32 

 
ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการกบัสถานภาพสมรส 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 0.714 2 397 0.490 
ด้านการค้นหาข้อมลู 2.894 2 397 0.057 
ด้านการประเมินทางเลือก 1.414 2 397 0.244 
ด้านการตดัสินใจ 1.906 2 397 0.150 
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 1.182 2 397 0.308 

 
จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่ า

คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่สถานภาพสมรส มีผลการทดสอบ ดงันี ้
ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.490 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
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แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test   

ด้านการค้นหาข้อมูล  พบว่า มี ค่า Sig เท่ากับ 0.057 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล  
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.244 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านการตัดสินใจ  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.150 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการตัดสินใจ 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.308 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลัง 
การเช่า ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามสถานภาพสมรส ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS Ms F Sig. 

 
ระหว่างกลุม่ 3 0.533 0.267 1.022 0.361 

ด้านการรับรู้ความต้องการ ภายในกลุม่ 397 103.543 0.261     
  รวม 399 104.076        

ระหว่างกลุม่ 2 0.649 0.324 1.074 0.343 
ด้านการค้นหาข้อมลู ภายในกลุม่ 397 119.935 0.302     
  รวม 399 120.584        

ระหว่างกลุม่ 2 0.504 0.252 0.822 0.440 
ด้านการประเมินทางเลือก ภายในกลุม่ 397 121.566 0.306     
  รวม 399 122.069        

ระหว่างกลุม่ 2 0.115 0.057 0.203 0.817 
ด้านการตดัสินใจ ภายในกลุม่ 397 112.508 0.283     
  รวม 399 112.623        

ระหว่างกลุม่ 2 0.850 0.425 1.008 0.366 
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ภายในกลุม่ 397 167.498 0.422     
  รวม 399 168.349       

 
จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า 
ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.361 ซึ่งมากกว่า 0.05  

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มี
สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
รับรู้ความต้องการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.343 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีสถานภาพ
สมรส แตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือกพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.440 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีสถานภาพ
สมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ตัง้ไว้ 

ด้านการตัดสินใจพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.817 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีสถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการตัดสินใจ  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.366 ซึ่งมากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มี
สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้ เช่าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั 

H1  : ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  
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Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

ในขัน้แรกผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มอาชีพมีความแปรปรวน
ไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า F- test ในการทดสอบความ
แตกต่างของระหว่างการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุ่มอาชีพ แต่หาก
ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอาชีพมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่
มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกนั โดยจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ย
คู่ใดบ้างที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการทดสอบค่าความแปรปรวน
ของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่อาชีพ ดงัตาราง 34 

 
ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการกบัอาชีพ 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 4.240 4 395 0.002* 
ด้านการค้นหาข้อมลู 1.493 4 395 0.203 
ด้านการประเมินทางเลือก 1.221 4 395 0.301 
ด้านการตดัสินใจ 0.731 4 395 0.571 
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 1.346 4 395 0.252 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่ า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบัอาชีพ มีผลการทดสอบ ดงันี ้
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ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  

ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มี ค่า Sig เท่ากับ 0.203 ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.301 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.571 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกนั ผู้ วิจัยจึง
ใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.252 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

 
ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 
Brown-

Forsythe 
1.690 4 104.634 0.158 

 



  112 

จากตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอาชีพ ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.158 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการรับรู้ความต้องการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐาน 

 
ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS Ms F Sig. 

 
ระหว่างกลุม่ 4 4.593 1.148 3.910* 0.004 

ด้านการค้นหาข้อมลู ภายในกลุม่ 395 115.991 0.294     
  รวม 399 120.584        

ระหว่างกลุม่ 4 4.243 1.061 3.556* 0.007 
ด้านการประเมินทางเลือก ภายในกลุม่ 395 117.827 0.298 

  

  รวม 399 122.069        
ระหว่างกลุม่ 4 5.047 1.262 4.633* 0.001 

ด้านการตดัสินใจ ภายในกลุม่ 395 107.576 0.272 
  

  รวม 399 112.623 
   

 
ระหว่างกลุม่ 4 6.928 1.732 4.238* 0.002 

ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ภายในกลุม่ 395 161.421 0.409     
  รวม 399 168.349       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
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ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการค้นหาข้อมูล 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้
ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 37 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้
ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 38 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพ แตกต่างกนั มี
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่  เพื่อหาว่ามีคู่ ใดบ้างที่มี ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดงัตาราง 39 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้
ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 40 
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

 

อาชีพ  x̅ 

นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
เจ้าของ
กิจการ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน /
เกษียณอาย ุ

นิสิต/นกัศึกษา 3.95 - -0.12 -0.34* -0.31* -0.20   

(0.330) (0.001) (0.008) (0.159) 
ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.07 -   -0.21* -0.19 -0.08    

(0.016) (0.078) (0.552) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.28 - - - 0.03 0.13     

(0.711) (0.231) 
ธุรกิจสว่นตวั/
เจ้าของกิจการ 

4.25 - - - - 0.11  
- - - - (0.399) 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน /
เกษียณอายุ 

4.15 - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูลแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.34 
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ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูลแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนี ยมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.31 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลูแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มี
ผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.21 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

 

อาชีพ  x̅ 

นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
เจ้าของ
กิจการ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน /
เกษียณอาย ุ

นิสิต/นกัศึกษา 4.14 - -0.10 -0.32* -0.27* -0.33*   

(0.413) (0.002) (0.022) (0.024) 
ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.24 -   -0.22* -0.17 -0.22    

(0.016) (0.120) (0.099) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.45 - - - 0.05 -0.00     

(0.509) (0.951) 
ธุรกิจสว่นตวั/
เจ้าของกิจการ 

4.40 - - - - -0.33*  
- - - - (0.024) 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน /
เกษียณอายุ 

4.46 - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกน้อยกว่าผู้ เช่าที่มอีาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.32 
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ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.27 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มี
อาชีพอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/
พ่อบ้าน /เกษียณอายุ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.33 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือกแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.22 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการกับผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /
เกษียณอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/เจ้าของกิจการ มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือกแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั/
เจ้าของกิจการ มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก
น้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.33 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ โดยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

 

อาชีพ  x̅ 

นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
เจ้าของ
กิจการ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน /
เกษียณอาย ุ

นิสิต/นกัศึกษา 3.98 - -0.30* -0.39* -0.34* -0.17   

(0.012) (0.000) (0.002) (0.209) 
ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.28 -   -0.09 -0.04 -0.13    

(0.317) (0.703) (0.310) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.37 - - - 0.05 0.22*     

(0.525) (0.046) 
ธุรกิจสว่นตวั/
เจ้าของกิจการ 

4.32 - - - - 0.17  
- - - - (0.163) 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
/เกษียณอายุ 

4.15 - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต /นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.30 
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ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.39 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีอาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.34 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนกบัผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจแตกต่างกับผู้ เช่าที่มี
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจมากกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน /
เกษียณอาย ุโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.22 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า โดยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) 

 

อาชีพ  x̅ 

นิสิต/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
เจ้าของ
กิจการ 

แม่บ้าน/
พ่อบ้าน /
เกษียณอายุ 

นิสิต/นกัศึกษา 3.73 - -0.36* -0.47* -0.45* -0.30   

(0.014) (0.000) (0.001) (0.073) 
ข้าราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.09 -   -0.11 -0.09 -0.06    

(0.295) (0.459) (0.703) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

4.20 - - - 0.02 0.17     

(0.847) (0.201) 
ธุรกิจสว่นตวั/
เจ้าของกิจการ 

4.18 - - - - 0.15  
- - - - (0.306) 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน /
เกษียณอายุ 

4.03 - - - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.36 
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ผู้ เช่ าที่ มี อ าชีพ นิ สิ ต /นั กศึ กษ ากับ ผู้ เช่ าที่ มี อ าชีพ พนัก งานบ ริษั ท เอกชน 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มี
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นกัศึกษา มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.47 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษากับผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีอาชีพธุรกิจ
สว่นตวั/เจ้าของกิจการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.45 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สมมติฐานที่  1.6 ผู้ เช่าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ

เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติได้ดงันี ้

H0 : ผู้ เช่าที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ เช่าที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้าน
การประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of  
Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

ในขัน้แรกผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวน
ของกลุ่มโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า กลุ่มระดับการศึกษา มีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะใช้ค่า F- test ในการ
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ทดสอบความแตกต่างของระหว่างการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบักลุ่ม
ระดับการศึกษา แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดับการศึกษา มีค่าความแปรปรวนแตกต่าง
กัน (ค่า Sig น้อยกว่า 0.05) จะใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่  ที่แตกต่างกัน  โดยจะน าไป
เป รียบ เที ยบ เชิ ง ซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการกบักลุม่ระดบัการศกึษา ดงัตาราง 41 

 
ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการกบัระดบัการศกึษา 

 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 2.402 2 397 0.092 
ด้านการค้นหาข้อมลู 8.182 2 397 0.000* 
ด้านการประเมินทางเลือก 10.297 2 397 0.000* 
ด้านการตดัสินใจ 0.531 2 397 0.588 
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 0.690 2 397 0.502 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 41 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่ า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการกบัระดบัการศึกษา มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.092 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  
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ด้านการค้นหาข้อมูล  พบว่า มี ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี ค่าน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก
แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ Brown-Forsythe  

ด้านการตัดสินใจ  พบว่า มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.588 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการตัดสินใจ  
ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.502 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลัง 
การเช่า ไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการทดสอบแบบ F-test  

 
ตาราง 42 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ด้วยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

  Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านการค้นหาข้อมลู Brown-Forsythe 1.696 2 127.057 0.188 
ด้านการประเมินทางเลือก Brown-Forsythe 1.583 2 119.259 0.210 

 
จากตาราง 42 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า  
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ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.188 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหา
ข้อมลู ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.210 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 
ตัง้ไว้ 

 
ตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศกึษา ด้วยวิธีทดสอบ F-test 

 

การตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมใน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS Ms F Sig. 

 
ระหว่างกลุม่ 2 1.707 0.854 3.310* 0.038 

ด้านการรับรู้ความต้องการ ภายในกลุม่ 397 102.369 0.258 
  

  รวม 399 104.076 
   

 
ระหว่างกลุม่ 2 1.476 0.738 2.636 0.073 

ด้านการตดัสินใจ ภายในกลุม่ 397 111.147 0.280 
  

  รวม 399 112.623 
   

 
ระหว่างกลุม่ 2 2.841 1.420 3.407* 0.034 

ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ภายในกลุม่ 397 165.508 0.417 
  

  รวม 399 168.349 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 

ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้
ความต้องการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 
โดยวิธีแบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 44 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.073 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านการตัดสินใจ  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรม
หลงัการเช่า แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อหาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนั โดยวิธี
แบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 45 
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ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างระดับการศึกษากับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) 

 

อาชีพ x̅ 
ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

          
ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.16 - -0.17* -0.20*   

(0.019) (0.017) 

ปริญญาตรี  4.33 -   -0.03    

(0.633) 

สงูกว่าปริญญาตรี  4.36 - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

จากตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เช่าที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า 
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
แตกต่างกับผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  
มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการน้อยกว่าผู้ เช่า
ที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.17 

ผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เช่าที่มีระดับการศึกษา 
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความ
ต้องการแตกต่างกับผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความ
ต้องการน้อยกว่าผู้ เช่าที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.20 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างระดับการศึกษากับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า โดยวิธีแบบ Least 
Significant Difference (LSD) 

 

อาชีพ 
  

x̅ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

          
ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.13 - -0.06 0.41   

(0.518) (0.186) 

ปริญญาตรี  4.19 -   0.20*    

(0.009) 

สงูกว่าปริญญาตรี  3.88 - - - 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ เช่าระหว่างอาชีพกับการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า พบว่า  

ผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เช่าที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกบัผู้ เช่าที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่ามากกว่าผู้ เช่าที่มีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.20 

สว่นคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่  1.7 ผู้ เช่าท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสมทุรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ไม่แตกต่างกนั  

H1 : ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสมทุรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า แตกต่างกนั 

สถิติในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติการทดสอบกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent t-test) ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีระดบันยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่า 0.05  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นัน้ขัน้แรกจะท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของภูมิล าเนาทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้ Levene's Test ซึ่งหากการ
ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) จะ
ใช้ค่า Equal Variances Assumed แต่หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม 
แตกต่างกัน (ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) จะใช้ค่า Equal Variances not  Assumed ส าหรับผลการ
ทดสอบความแตกต่างภูมิล าเนากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ดัง
ตาราง 46 
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ตาราง 46 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามภมูิล าเนา 

 
การ

ตัดสินใจ
เช่า

คอนโดมิ 
เนียม 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

ภูมิล าเนา  
x̅  

n S.D. t df Sig. 

  F Sig.               
ด้านการรับรู้ความต้องการ 
Equal 
variances 
assumed 

1.102 0.295 กรุงเทพมหา 
นครและ
ปริมณฑล 

4.35 135 0.462 0.940 398 0.348 

      จงัหวดัอื่น  ๆ 4.30 265 0.534       
ด้านการค้นหาข้อมูล 

Equal 
variances 
assumed 

0.169 0.681 กรุงเทพ 
มหา 

นครและ
ปริมณฑล 
จงัหวดัอื่น  ๆ       

4.27 
 
 
 

4.19 

135 
 
 
 
265 

0.518 
 
 
 

0.564 

1.523 398 0.128 

ด้านการประเมินทางเลือก 

Equal 
variances 
assumed 

0.386 0.535 กรุงเทพ 
มหา 

นครและ
ปริมณฑล 

   4.48 135       0.521 2.162  398       0.031* 

      จงัหวดัอื่น  ๆ 4.35 265 0.565       
ด้านการตัดสินใจ 

Equal 
variances 
assumed 

1.175 0.279 กรุงเทพ 
มหา 

นครและ
ปริมณฑล 

4.39 135 0.490 2.367 398 0.018* 

      จงัหวดัอื่น  ๆ 4.26 265 0.546       
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ตาราง 46 (ต่อ) 

 

การตัดสินใจ
เช่า

คอนโดมิเนียม 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances 

ภูมิล าเนา 
  

x̅  
n S.D. t df Sig. 

  F Sig.               
ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 

Equal 
variances 
assumed 

1.512 0.220 กรุงเทพ
มหา 

นครและ
ปริมณฑล 

4.22 135 0.658 1.841 398 0.066 

      จงัหวดัอื่น  ๆ 4.09 265 0.642       

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 46 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนการทดสอบความแปรปรวนของการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามภมูิล าเนา มีผลการทดสอบ ดงันี ้

ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.295 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.348 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.681 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี  Equal 
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variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.128 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.535 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการ
ตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกมากกว่าผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.53 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.279 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี  Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการตัดสินใจ
เช่ามากกว่าผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.220 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.066 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
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หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่  2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
รับรู้ความต้องการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 

 
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูค้ากบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้
ความต้องการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 31.247 4 7.812 42.398* 0.000 

Residual 72.593 394 .184 
  

Total 103.840 398 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูค้าสามารถท านายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี Enter   
ดงัตาราง 48 

 
ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู  

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองลูกค้า 

B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.930 0.192 10.038* 0.000 
ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) 0.187 0.053 3.496* 0.001 

ด้านต้นทนุของผู้บริโภค (X2) 0.169 0.047 3.636* 0.000 

ด้านความสะดวก (X3) 0.035 0.040 0.866 0.387 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) 0.247 0.052 4.784* 0.000 

R = 0.549        Adjusted R2 = 0.294 
 

R2 = 0.301       SE = 0.42924   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูค้า ที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
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สมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ด้านคุณค่าที่จะได้รับ
(X1) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ  0.247, 0.187และ 
0.169  ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.294 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
ได้ร้อยละ 29.40 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.930 + 0.247(X4) + 0.187(X1) + 0.169(X2)   

 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ(X1) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) เป็นปัจจยัที่ก าหนดการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากไม่พิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าทัง้ 4 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ มีค่าอยู่ที่ระดบั 
1.930 หน่วย 

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) 
และด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) มีค่าคงที่ จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ เพิ่มขึน้ 0.247 หน่วย  

หากสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) และด้าน
ต้นทุนของผู้ บ ริโภค(X2) มี ค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ เพิ่มขึน้ 0.187 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
และด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) มีค่าคงที่ จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ เพิ่มขึน้ 0.169 หน่วย  
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ทัง้นีต้ัวแปรส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก (X3) 
 ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ 

สมมติฐานที่  2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู 

 
ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ค้นหาข้อมลู โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 37.421 4 9.355 44.401 0.000* 
Residual 83.015 394 0.211 

  

Total 120.436 398 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าสามารถท านายการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
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ค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้น 
ตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 50 

 
ตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู  

 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า 

B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.794 0.206 8.724* 0.000 

ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) 0.058 0.057 1.023 0.307 

ด้านต้นทนุของผู้บริโภค (X2) 0.185 0.050 3.712* 0.000 

ด้านความสะดวก (X3) 0.084 0.043 1.971* 0.049 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) 0.262 0.055 4.748* 0.000 

R = 0.557       Adjusted R2 = 0.304 
 

R2 = 0.311                  SE = 0.45902   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 50 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองลูกค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหา
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ด้านต้นทุนของผู้บริโภคและ
ด้านความสะดวก(X3) และ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากบั  0.262 0.185 และ 0.084 ซึ่งมี
ค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.304 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล ได้ร้อยละ 
30.40 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้
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Y1 = 1.794 + 0.262(X4) + 0.185(X2) + 0.084(X3)  
 
ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค
(X2) และด้านความสะดวก(X3) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ (Y1) ด้านการค้นหาข้อมูล ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ 
ดงันี ้

หากไม่พิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าทัง้ 4 ด้าน ต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าอยู่ที่ระดับ 
1.794 หน่วย 

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2)  
และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ 0.262 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2)  
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ 0.185 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้า ด้านความสะดวก(X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) และด้าน
ต้นทุนของผู้ บ ริโภค(X2) มี ค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ (Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ 0.084 หน่วย  

ทัง้นีต้วัแปรส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) 
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู 
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สมมติฐานที่  2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ประเมินทางเลือก สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 

 
ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ประเมินทางเลือก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 30.738 4 7.684 33.196* 0.000 

Residual 91.206 394 0.231 
  

Total 121.944 398 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูค้าสามารถท านายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี Enter   
ดงัตาราง 52 
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ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู  

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า 

B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.984 0.216 9.206* 0.000 

ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) 0.252 0.06 4.203* 0.000 

ด้านต้นทนุของผู้บริโภค (X2) 0.177 0.052 3.395* 0.001 

ด้านความสะดวก (X3) 0.007 0.045 0.155 0.877 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) 0.151 0.058 2.611* 0.009 

R = 0.502        Adjusted R2 = 0.244  

R2 = 0.252                SE = 0.48113   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลูกค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค
(X2) และด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ  0.252, 0.177 และ 
0.151 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.244 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
ได้ร้อยละ 24.40 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.984 + 0.252(X1) + 0.177(X2) + 0.151(X4) 
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ(Y1) ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค(X2) และด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) เป็นปัจจยัที่ก าหนดการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากไม่พิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าทัง้ 4 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าอยู่ที่ระดบั 
1.984 หน่วย 

หากสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) และ 
ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) มี ค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ 0.252 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1)  
และด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) มีค่าคงที่ จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ 0.177 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) 
และด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2) มีค่าคงที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ 0.151 หน่วย  

ทัง้นีต้ัวแปรส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก(X3)  
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการประเมินทางเลือก 
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สมมติฐานที่  2.4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ตัดสินใจ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ 

 
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ตดัสินใจ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 34.339 4 8.585 43.350* 0.000 

Residual 78.026 394 0.198 
  

Total 112.366 398 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าสามารถท านายการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ตัดสินใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ 
โดยจะท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 54 
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ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple regression) 

 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า 

B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.894 0.199 9.500* 0.000 

ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) 0.146 0.055 2.631* 0.009 

ด้านต้นทนุของผู้บริโภค (X2) 0.175 0.048 3.626* 0.000 

ด้านความสะดวก (X3) 0.109 0.041 2.620* 0.009 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) 0.155 0.054 2.900* 0.004 

R = 0.553        Adjusted R2 = 0.299  

R2 = 0.306                SE = 0.44501   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูค้า ที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ
โดยการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ ได้แก่ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ด้าน
คุณค่าที่จะได้รับ(X1) และด้านความสะดวก(X3) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ  0.175, 
0.155, 0.146, และ 0.109  ซึ่งมี ค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.299 หมายความว่า  
ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการตดัสินใจ ได้ร้อยละ 29.90 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.894 + 0.175(X2) + 0.155(X4) + 0.146(X1) + 0.109(X3)   
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ ได้แก่ ด้านต้นทนุของผู้บริโภค (X2) ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) และด้านความสะดวก(X3) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการตัดสินใจ ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากไม่พิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าทัง้ 4 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ (Y1) ด้านการตัดสินใจ มีค่าอยู่ที่ระดับ 1.894 
หน่วย 

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการตดัสินใจ เพิ่มขึน้ 0.175 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) 
ด้านคุณค่าที่จะได้รับ(X1) และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ เพิ่มขึน้ 0.155 หน่วย  

หากสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) เพิ่มขึน้ 
1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2)  
ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ เพิ่มขึน้ 0.146 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้า ด้านความสะดวก(X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร(X4) และด้านคุณ ค่าที่ จะได้ รับ(X1) มี ค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ เพิ่มขึน้ 0.109 หน่วย  
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สมมติฐานที่  2.5 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 

H1  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะ
ได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 

 
ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
พฤติกรรมหลงัการเช่า โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 55.123 4 13.781 47.960* 0.000 

Residual 113.212 394 0.287 
  

Total 168.335 398 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้ากับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า พบว่ามี ค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูค้าสามารถท านายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ด้วยวิธี Enter   
ดงัตาราง 56 
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ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า โดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู  

 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า 

B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.177 0.240 4.901* 0.000 

ด้านคณุค่าที่จะได้รับ(X1) 0.097 0.067 1.461 0.145 

ด้านต้นทนุของผู้บริโภค (X2) 0.202 0.058 3.469* 0.001 

ด้านความสะดวก (X3) 0.145 0.050 2.906* 0.004 

ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) 0.277 0.065 4.290* 0.000 

R = 0.572        Adjusted R2 = 0.321  

R2 = 0.327                  SE = 0.53604   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองลกูค้า ที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงั
การเช่า โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ด้านต้นทนุของผู้บริโภค
(X2) และด้านความสะดวก(X3) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากบั 0.277, 0.202 และ 0.145 
ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.321 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  
ได้ร้อยละ 32.10 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.177 + 0.277(X4) + 0.202(X2) + 0.145(X3)   
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) 
และด้านความสะดวก(X3) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงันี ้  

หากไม่พิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าทัง้ 4 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า มีค่าอยู่ที่ระดบั 
1.177 หน่วย 

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค(X2) 
และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า เพิ่มขึน้ 0.277 หน่วย 

หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค(X2) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) 
และด้านความสะดวก(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า เพิ่มขึน้ 0.202 หน่วย  

หากส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้า ด้านความสะดวก(X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร(X4) และด้าน
ต้นทุนของผู้ บ ริโภค(X2) มี ค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ (Y1) ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า เพิ่มขึน้ 0.145 หน่วย  

สมมติฐานที่  3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
เชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
สมมติฐานย่อย ดังนี ้

สมมติฐานที่  3.1 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
รับรู้ความต้องการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 
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H0 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 

H1 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 

 
ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างคุณภาพการ
บริการกบัการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ โดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 28.621 5 5.724 29.890* 0.000 

Residual 75.455 394 0.192 
  

Total 104.076 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
คณุภาพการบริการกบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คุณภาพการบริการสามารถท านายการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 58 
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ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู  

 

คุณภาพการบริการ B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.134 0.181 11.785* 0.000 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) 0.115 0.053 2.173* 0.030 

ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ(X2) 

0.111 0.059 1.892 0.059 

ด้านความรวดเร็ว(X3) 0.164 0.056 2.934* 0.004 

ด้านการรับประกนั (X4) 0.213 0.057 3.747* 0.000 

ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า(X5) 0.075 0.045 1.655 0.099 

R = 0.524            Adjusted R2 = 0.266 
 

R2 = 0.275 SE = 0.43762   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการบริการ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทาง
เดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ 
ได้แก่ ด้านการรับประกัน(X4) ด้านความรวดเร็ว(X3) และด้านสิ่งที่สัมผัสได้(X1) โดยมี ค่า
สัมประสิท ธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ  0.213, 0.164 และ 0.115 ซึ่งมี ค่า Adjusted R Square (R2) 
เท่ากับ 0.266 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ส้ามารถอธิบายการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ได้ร้อยละ 26.60 โดยสามารถ
เขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.134 + 0.213(X4) + 0.164(X3) + 0.115(X1)  
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมทุรปราการ(Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ ได้แก่ ด้านการรับประกนั(X4) ด้านความรวดเร็ว(X3) 
และด้านสิ่งที่สัมผัสได้(X1) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ(Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงันี ้  

หากไม่ พิ จารณ าคุณ ภาพการบ ริการ ทั ง้  5  ด้ าน  ต่อ การตัดสิน ใจ เช่ า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ มีค่าอยู่ที่ระดับ 2.134 
หน่วย 

หากคุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
คุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว(X3) และด้านสิ่งที่สัมผัสได้(X1) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อ 
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ  
เพิ่มขึน้ 0.213 หน่วย  

หากคุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
คุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน(X4) และด้านสิ่งที่สัมผัสได้(X1) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อ 
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ  
เพิ่มขึน้ 0.164 หน่วย  

หากคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
คุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน(X4) และด้านความรวดเร็ว(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อ 
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ  
เพิ่มขึน้ 0.115 หน่วย  

ทัง้นี ต้ัวแปรคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2)  
และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการรับรู้ความต้องการ 
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สมมติฐานที่  3.2 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู 

H1 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู 

 
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างคุณภาพการ
บริการกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 38.064 5 7.613 36.348* 0.000 

Residual 82.520 394 0.209 
  

Total 120.584 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
คุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหา
ข้อมูล พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คุณภาพการบริการสามารถท านายการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 60 
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ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู  

 

คุณภาพการบริการ B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.897 0.189 10.018* 0.000 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) 0.012 0.055 0.222 0.825 

ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ(X2) 

0.165 0.061 2.681* 0.008 

ด้านความรวดเร็ว(X3) 0.084 0.058 1.439 0.151 

ด้านการรับประกนั (X4) 0.086 0.059 1.444 0.149 

ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า(X5) 0.222 0.047 4.695* 0.000 

R = 0.562        Adjusted R2 = 0.307 
 

R2 = 0.316                   SE = 0.45765   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการบริการ ที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู พบว่า คณุภาพการบริการ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู ได้แก่ ด้านการดแูลเอาใจ
ใส่ลกูค้า(X5) และด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ   
0.222 และ 0.165 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.307 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหา
ข้อมลู ได้ร้อยละ 30.70 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.897 + 0.222(X5) + 0.165(X2)  

 
 



  152 

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมูล ได้แก่  ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2)  
และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า(X5) เป็นปัจจยัที่ก าหนดการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัด
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

หากไม่ พิ จารณ าคุณ ภาพการบ ริการ ทั ง้  5  ด้ าน  ต่อ การตัดสิน ใจ เช่ า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู มีค่าอยู่ที่ระดบั 1.897 หน่วย 

หากคุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2)  มีค่าคงที่  จะมีผลต่อ 
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึน้  
0.222 หน่วย  

หากคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย ในขณะที่คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5)  มีค่าคงที่ จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านการค้นหาข้อมลู เพิ่มขึน้ 0.165 หน่วย  

ทัง้นีต้วัแปรคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) ด้านความรวดเร็ว(X3) และ
ด้านการรับประกัน(X4) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ(Y1)  
ด้านการค้นหาข้อมลู 

สมมติฐานที่  3.3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ประเมินทางเลือก สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 

H1 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 

 



  153 

ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคณูระหว่างคณุภาพการบริการกับ
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 24.502 5 4.900 19.789* 0.000 

Residual 97.567 394 0.248 
  

Total 122.069 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
คุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือก พบว่ามีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการบริการสามารถท านายการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 62 
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ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู  

 

คุณภาพการบริการ B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.395 0.206 11.628* 0.000 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) 0.131 0.06 2.173* 0.030 

ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ(X2) 

0.128 0.067 1.911 0.057 

ด้านความรวดเร็ว(X3) 0.120 0.064 1.890 0.060 

ด้านการรับประกนั (X4) 0.069 0.065 1.065 0.287 

ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า(X5) 0.041 0.052 0.787 0.432 

R = 0.448            Adjusted R2 = 0.191 
 

R2 = 0.201 SE = 0.49763   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูคณุภาพการบริการ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทาง
เดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก 
ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ  0.131 ซึ่งมีค่า Adjusted R 
Square (R2) เท่ากบั 0.191 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบายการตัดสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก ได้ร้อยละ 19.10 โดย
สามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.395 + 0.131(X1)  
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมทุรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) เป็นปัจจยัที่ก าหนดการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากไม่ พิ จารณ าคุณ ภาพการบ ริการ ทั ง้  5  ด้ าน  ต่อ การตัดสิน ใจ เช่ า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าอยู่ที่ระดับ 2.395 
หน่วย 

หากคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก เพิ่มขึน้ 0.131 
หน่วย  

ทัง้นี ต้ัวแปรคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) 
ด้านความรวดเร็ว(X3) ด้านการรับประกนั (X4) และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า(X5) ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการประเมินทางเลือก  

สมมติฐานที่  3.4 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ตัดสินใจ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ 

H1 : คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ 
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ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างคุณภาพการ
บริการกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 35.757 5 7.151 36.656* 0.000 

Residual 76.866 394 0.195 
  

Total 112.623 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
คุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ 
พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า คุณภาพการบริการสามารถท านายการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 64 
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ตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู  

 

คุณภาพการบริการ B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.003 0.183 10.959* 0.000 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) 0.049 0.053 0.913 0.362 

ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ(X2) 

0.094 0.059 1.585 0.114 

ด้านความรวดเร็ว(X3) 0.161 0.056 2.860* 0.004 

ด้านการรับประกนั (X4) 0.067 0.057 1.168 0.244 

ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า(X5) 0.194 0.046 4.239* 0.000 

R = 0.563            Adjusted R2 = 0.309   

R2 = 0.317 SE = 0.44169   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 64 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการบริการ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู พบว่า คณุภาพการบริการ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ ได้แก่ ด้านการดแูลเอาใจใส่
ลูกค้า(X5) และด้านความรวดเร็ว(X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ 0.194 และ 0.161 
ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากบั 0.309 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ ได้ร้อยละ 30.90 
โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 2.003 + 0.194(X5) + 0.161(X3)  
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ ได้แก่ ด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า(X5) และด้านความรวดเร็ว
(X3) เป็น ปัจจัยที่ ก าหนดการตัดสินใจ เช่ าคอนโดมิ เนี ยมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1)  
ด้านการตดัสินใจ ซึง่จากค่าสมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้ 

หากไม่ พิ จารณ าคุณ ภาพการบ ริการ ทั ง้  5  ด้ าน  ต่อ การตัดสิน ใจ เช่ า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการตดัสินใจ มีค่าอยู่ที่ระดบั 2.003 หน่วย 

หากคุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่คุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว(X3) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการตดัสินใจ เพิ่มขึน้ 0.194 หน่วย  

หากคุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ 
คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ (Y1) ด้านการตดัสินใจ เพิ่มขึน้ 0.161 หน่วย  

ทัง้นีต้ัวแปรคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้(X1) ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ(X2) และด้านการรับประกนั(X4) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
สมทุรปราการ(Y1) ด้านการตดัสินใจ 

สมมติฐานที่  3.5 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
พฤติกรรมหลังการเช่า สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงันี ้ 

H0  คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 

H1  คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 
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ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่างคุณภาพการ
บริการกบัการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า โดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F  Sig. 

Regression 63.857 5 12.771 48.157* 0.000 

Residual 104.491 394 0.265 
  

Total 168.349 399 
   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความถดถอยพหุคูณระหว่าง
คณุภาพการบริการกบัการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงั
การเช่า พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คุณภาพการบริการสามารถท านายการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยจะท าการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณู ด้วยวิธี Enter  ดงัตาราง 66 
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ตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู  
 

คุณภาพการบริการ B    SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.016 0.213 4.765* 0.000 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) 0.075 0.062 1.196 0.233 

ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ(X2) 

0.257 0.069 3.718* 0.000 

ด้านความรวดเร็ว(X3) 0.028 0.066 0.425 0.671 

ด้านการรับประกนั (X4) 0.225 0.067 3.371* 0.001 

ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า(X5) 0.177 0.053 3.327* 0.001 

R = 0.616            Adjusted R2 = 0.371 
 

R2 = 0.379 SE = 0.51498   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 66 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูคณุภาพการบริการ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า โดยการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple regression) พบว่า คณุภาพการบริการ มีความสมัพนัธ์เชิง
เส้นตรงในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2)ด้านการรับประกนั(X4) 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย(B) เท่ากับ  0.257, 0.225 และ 
0.177 ซึ่งมีค่า Adjusted R Square (R2) เท่ากับ 0.371 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการนี ้
สามารถอธิบายการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า 
ได้ร้อยละ 30.71 โดยสามารถเขียนในรูปสมการดิบได้ ดงันี ้

 
Y1 = 1.016 + 0.257(X2) + 0.225(X4) + 0.177(X5) 
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ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด

สมทุรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) ด้าน
การรับประกัน(X4) และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  

หากไม่ พิ จารณ าคุณ ภาพการบ ริการ ทั ง้  5  ด้ าน  ต่อ การตัดสิน ใจ เช่ า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ (Y1) ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า มีค่าอยู่ที่ระดับ 1.016 
หน่วย 

หากคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) เพิ่มขึน้  
1 หน่วย ทัง้นีก้ าหนดให้คุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน(X4) และด้านการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้า(X5) มีค่าคงที่  จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ(Y1)  
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า เพิ่มขึน้ 0.257 หน่วย  

หากคุณภาพการบริการ ด้านการรับประกัน(X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่
คณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า(X5) 
มีค่าคงที่ จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรม
หลงัการเช่า เพิ่มขึน้ 0.225 หน่วย  

หากคุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า(X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย 
ในขณะที่คณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ(X2) และด้านการรับประกนั(X4) 
มีค่าคงที่จะมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลงั
การเช่า เพิ่มขึน้ 0.177 หน่วย  

ทัง้นีต้วัแปรคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้(X1) และด้านความรวดเร็ว(X3) 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ(Y1) ด้านพฤติกรรมหลัง 
การเช่า 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งในการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและ

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ วิจัยได้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ผู้ เช่าที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ แตกต่างกนั 

 
ตาราง 67 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลกับการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

 

ลักษณะส่วนบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

  ด้า
นก

าร
รับ

รู้ค
วา
มต้

อง
กา

ร 

ด้า
นก

าร
ค้น

หา
ข้อ

ม ูล
 

ด้า
นก

าร
ปร

ะเ
มิน

ทา
งเ
ลือ

ก 

ด้า
นก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 

ด้า
นพ

ฤต
ิกร

รม
หล

ังก
าร
เช่
า 

  

   - เพศ  × × × ✓ × t-test 

   - อายุ  × × ✓ × × One-Way ANOVA  

   - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน × × × × ✓ One-Way ANOVA  

   - สถานภาพสมรส × × × × × One-Way ANOVA  

   - อาชีพ  × ✓ ✓ ✓ ✓ One-Way ANOVA  

   - ระดบัการศกึษา ✓ × × × ✓ One-Way ANOVA  

   - ภมูิล าเนา × × ✓ ✓ × t-test 

 
หมายเหต ุ ✓ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า
ที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ตาราง 68 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมอง

ลูกค้า  
ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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ค่า Adjusted R2 0.294 0.304 0.244 0.299 0.321 
 

  - ด้านคณุค่าที่จะได้รับ  ✓ × ✓ ✓ × Multiple Regression 

  - ด้านต้นทนุของผู้บริโภค  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Multiple Regression 

  - ด้านความสะดวก  × ✓ × ✓ ✓ Multiple Regression 

  - ด้านการติดต่อสื่อสาร  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Multiple Regression 

 
หมายเหต ุ ✓ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 3 คณุภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือ
และความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้า มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ตาราง 69 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
 

คุณภาพการบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
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ค่า Adjusted R2 0.266 0.307 0.191 0.309 0.371 
 

ด้านสิ่งที่สมัผสัได้  ✓ × ✓ × × Multiple Regression 
ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ 

× ✓ × × ✓ Multiple Regression 

ด้านความรวดเร็ว ✓ × × ✓ × Multiple Regression 
ด้านการรับประกนั  ✓ × × × ✓ Multiple Regression 
ด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า  × ✓ × ✓ ✓ Multiple Regression 

 
หมายเหต ุ ✓ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

                     × หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้าและคณุภาพการบริการที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการวิจัยในครัง้นีส้ามารถน าไปสู่
การพฒันาและปรับปรุงบริการในด้านต่างๆ ของเจ้าของธุรกิจ และยงัเป็นข้อมลูช่วยผู้ประกอบการ
ธุรกิจนีส้ามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดพร้อมกบัพฒันาปรับปรุงการบริหาร ตลอดจนทราบ
ปัญหาและความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม

ลกัษณะสว่นบคุคล 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า 

ที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย  ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  ด้านความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแลเอาใจใส่
ลกูค้า ที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลงานวิจยัสามารถทราบลกัษณะความต้องการของผู้ เช่าที่มีต่อการเช่าคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสมุทรปราการ ในด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและด้านคณุภาพการ
บริการ  

2. ผู้ ให้เช่าคอนโดมิเนียม สามารถน าผลงานวิจัย ไปใช้ในการปรับปรุงหรือเป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนในการให้บริการ เพื่อตอบสนองถึงความต้องการของผู้ เช่า 

3. บุคคลทั่วไปสามารถน างานวิจัย ใช้เป็นข้อมูลส าหรับต่อยอดในเร่ืองที่เก่ียวข้องใน
ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ เช่าที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ

สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมทุรปราการ แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่จะได้รับ  
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน

จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนใน
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณโดยไม่ทราบ
ขนาดประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) ได้ขนาดตัวอย่างทัง้หมด 400 คน โดยมีวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างที่มีการเช่า
คอนโดมิเนียมเป็นรายเดือน จ านวน 3 อ าเภอ โดยคดัเลือกจากอ าเภอที่มีจ านวนคอนโดมิเนียมให้
เช่ามากที่สดุในจงัหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ อ าเภอบางพลี  และอ าเภอ
บางเสาธง จากนัน้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจาก
อ าเภอที่ก าหนดไว้ในขัน้ที่ 1 อ าเภอละเท่าๆ กัน ได้กลุ่มตัวอย่าง อ าเภอละ 133 - 134 คน และ
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling ) โดยจะแจกแบบสอบถาม
ให้กลุม่ตวัอย่าง จนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เค ร่ืองมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการศึกษาวิจัย  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกค้าและคณุภาพการบริการส่งผลต่อ
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การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ วิจัยได้สร้างจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศกึษา และภมูิล าเนา 

สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ได้แก่ ด้านคณุค่า
ที่จะได้รับ ด้านต้นทนุของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร 

ส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของคอนโดมิเนียม ได้แก่ ด้านสิ่งที่สมัผัส
ได้ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใสล่กูค้า  

ส่วนที่  4 ข้อมูล เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการเช่า 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ได้จัดเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบร้อย ผู้ วิจัยจะได้น า

แบบสอบถาม มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ความเรียบร้อยและความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาลงรหัส (Coding) ที่ก าหนดไว้ เพื่อน าไปประมวลผล

ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ที่เช่าคอนโดมิเนียมและจ่ายค่าเช่าเป็นราย
เดือนในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ
ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า คณุภาพการ
บริการ การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดงันี ้ 

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยแสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  
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1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เก่ียวกับคุณภาพการบริการ โดยแสดงผลเป็นค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 เก่ียวกับการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. การวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ดงันี ้

2.1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ในการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากัน 
ทกุกลุม่จะใช้การทดสอบด้วยวิธี Equal Variances assumed และหากค่าแปรปรวนของข้อมลูไม่เท่ากนั
ทุกกลุ่มจะใช้การทดสอบโดยใช้วิธี Equal Variances not assumed โดยผู้ วิจัยท าการทดสอบค่า
แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ Levene’s test เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในตวัแปรด้านเพศ
และภมูิล าเนา 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ใช้ในการ
ทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระที่เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มและตวัแปรตามที่เป็นเชิง
ปริมาณ ซึ่งใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในตัวแปรด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส 
อาชีพ และระดบัการศกึษา 

2.2.1 ใช้ค่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากนัและ 
มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจะมีการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) ส าหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณี ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม
ตวัอย่างไม่เท่ากนั และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจะท าการทดสอบ โดย
ใช้วิธี Dunnett’s T3 เพื่อหาความแตกต่างรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง 

2.3 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใน
การหาความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรในรูปของการท านาย ของตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
และตวัแปรตาม (Dependent variable) ซึง่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูค้า และสมมติฐานที่ 3 คณุภาพการบริการ 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่

สง่ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 210 คน  

คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 สถานภาพโสด จ านวน 201 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.25 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 ระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 และมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดอ่ืนๆ 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20  

ตอนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทาง

การตลาดในมุมมองลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยด้านคุณค่าที่จะได้รับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ด้านต้นทุน
ของผู้บริโภค ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14, 4.09 และ 3.92 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 คุณภาพการบริการ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ

บริการโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 โดยด้านการรับประกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความรวดเร็ว ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ และด้านการดแูล
เอาใจใสล่กูค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12, 4.10, 4.09 และ4.02 ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 โดยด้านการประเมินทางเลือก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการตดัสินใจ ด้านการค้นหาข้อมลู 
และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31, 4.31, 4.22 และ4.13 ตามล าดบั  
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้ เช่าท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

รายได้เฉลี่ ยเฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิล าเนา 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มี เพศแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมทุรปราการ ด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าเพศหญิงมีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
มากกว่าเพศชาย  

ทัง้นี ้ผู้ เช่าที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
สมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกและ
ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มีการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างจากกลุ่ม 
อายอ่ืุน  

ทัง้นี ้ผู้ เช่าที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดั
สมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจและด้าน
พฤติกรรมหลงัการเช่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน 45,001 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมหลงัการเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมทุรปราการแตกต่าง
จากกลุม่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่ากลุม่อ่ืน  

ทัง้นี  ้ผู้ เช่าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ตดัสินใจและด้านการประเมินทางเลือกไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้ เช่าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้าน
การตัดสินใจ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการเช่าไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมิน
ทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีด้านการค้นหาข้อมูล 
ด้านการตดัสินใจ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า มากกว่าอาชีพอ่ืน  

ทัง้นี ้ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.6 ผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการและด้านพฤติกรรมหลงัการ
เช่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้
เช่าที่มีการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมกีารรับรู้ความต้องการ และมีพฤติกรรมหลงัการเช่า มากกว่า
กลุม่ระดบัการศกึษาอ่ืน  
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ทั ง้นี  ้ผู้ เช่ าที่ มี ระดับการศึกษ าแตกต่างกัน  มี การตัดสิน ใจ เช่ า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจ และด้านการ
ประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.7 ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
ในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกและด้านการตัดสินใจแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่เป็นเพศ
หญิงมกีารประเมินทางเลือกและการตดัสินใจมากกว่าเพศชาย  

ทัง้นี ้ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมลู และด้านพฤติกรรมหลงัการ
เช่าไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย 
ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านการรับรู้ความต้องการ  
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้าน

คุณค่าที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการค้นหาข้อมูล 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้าน

ต้นทุนของผู้ บริโภค ด้านความสะดวกและด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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ทัง้นี  ้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการประเมินทางเลือก 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้าน

คุณค่าที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการตัดสินใจ 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า  ด้าน

คุณค่าที่จะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อ
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง ด้านต้นทุนของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ  
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้าน
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านการรับรู้ความต้องการ  
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ

รวดเร็ว และด้านการรับประกัน มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ท่ี 
ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจและด้าน
การดแูลเอาใจใสล่กูค้า ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการ
รับรู้ความต้องการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการค้นหาข้อมูล 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความ

ไว้วางใจและด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความรวดเร็ว และด้าน
การรับประกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการค้นหา
ข้อมลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านการตัดสินใจ 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความรวดเร็วและด้านการ

ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
ตดัสินใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้คุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผัสได้ ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจและด้านการรับประกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านการตดัสินใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความ

ไว้วางใจ ด้านการรับประกันและด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
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คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ทัง้นี ้คณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้และด้านความรวดเร็ว ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

 
อภปิรายผล 

ผลการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ วิจัยได้น าผลการศึกษามา
อภิปรายผล ดงันี ้

สมมติฐานที่  1 ผู้ เช่าท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 
ผู้ เช่าที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัด

สมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้ความ
ต้องการมากกว่าผู้ เช่าที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและต ่ากว่าระดับปริญญาตรี เนื่องจากผู้ เช่าที่มี
ระดบัการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี มีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงมีทุนทรัพย์ในการเช่า
คอนโดมิเนียมและมีอ านาจในการตดัสินใจในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมที่ตอบสนองกบัความต้องการ
ด้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของศภุชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) กลา่วว่า ผู้บริโภคที่มีการศกึษาแต่
ละระดับที่แตกต่างกันจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้ บริโภคที่มีการศึกษาสูงย่อมต้องมีความ
ต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และต้องการสินค้าและบริการมาตอบสนองความต้องการชีวิตที่ดีขึน้ และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ และ อิทธิกร ข าเดช (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพัก
ซอยคุ้มเกล้า 32 พบว่า ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาสงูมักมีระดบัรายได้ที่
สูง และมักมีอ านาจในการเลือกหอพักที่มีลกัษณะที่ตรงกับความต้องการมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศกึษาต ่ากว่า 

อย่างไรก็ตามผู้ เช่าที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความ
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ต้องการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าไม่ว่าจะมีเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนาใดก็ตาม ต่างได้รับแรงกระตุ้นจากภายในและ
ภายนอกที่ไม่แตกต่างกนั ทัง้นีแ้รงกระตุ้นต่างๆ อาจมาจากความต้องการที่อยู่อาศยัระหว่างการท างาน 
การศกึษาเล่าเรียนหรือจากความจ าเป็นอ่ืนๆ ท าให้ลกัษณะสว่นบุคคลของผู้ เช่าดงักลา่วมีการตดัสินใจ
เช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสญัชัย ธนะ
วิบูลย์ชยั (2559) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ซือ้คอนโดมิเนียมไม่ว่าจะมีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับ
การศึกษาใดก็ตาม ต่างก็ให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ ไม่แตกต่างกัน เช่น ท าเลที่ตัง้ ราคา คณุภาพ 
ท าเลที่ตัง้ที่เดินทางไปท างานที่สะดวกสบายไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภูวิศ สิงห
สกุลชยัชาญ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ 
(High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนัจะมีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ไม่แตกต่างกัน เนื่องด้วยที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่มีความ
จ าเป็น ซึง่เพศชายและหญิงย่อมมีความต้องการปัจจยัพืน้ฐานด้านที่อยู่อาศยัไม่แตกต่างกนั   

การค้นหาข้อมูล 
ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการค้นหาข้อมูลมากกว่ากลุ่ม 
อาชีพอ่ืน เนื่องจากผู้ เช่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่มีการท างานแข่งขันกับเวลา  
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมจึงจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงลักษณะองค์ประกอบต่างๆ เช่น  
ใกล้แหล่งที่ท างาน ความสะดวกในการเดินทาง และระยะทางการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ
ศภุชาต เอ่ียมรัตนกลู (2557) กลา่วว่า ความแตกต่างทางด้านอาชีพถือเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการอปุโภค
และบริโภค อาชีพของผู้บริโภคที่มีระดบัรายได้สงูย่อมมีการจ่ายเงินที่มากกว่าอาชีพที่มีระดบัรายได้ต ่า 
อาชีพที่ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซือ้ที่และการตดัสินใจที่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของกุ
ลิสรา เปล่งศรีเกิด และ ไพโรจน์ เกิดสมุทร (2560) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคล
อาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร A สุขุมวิท 105 พบว่า ผู้พักอาศัยที่มีอาชีพแตกต่างกันมกัมีมุมมองต่อ
การสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้ รับบริการ การตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ซึง่คณุภาพการบริการ
ของนิติบคุคลจะน ามาซึง่การตดัสินใจใช้บริการต่างๆ ของคอนโดที่แตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตามผู้ เช่าที่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา และภมูิล าเนาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการ
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ค้นหาข้อมูลไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าต่างมีการค้นหาข้อมูล
ของคอนโดมิ เนียมแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองขัน้พื น้ฐานของตนเองไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มาจาก
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลจากผู้ เช่าปล่อยเช่าจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือจากค าบอกเล่าจากปากต่อปาก  
จากบุคคลใกล้ชิด จึงท าให้การค้นหาข้อมลูของเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และภูมิล าเนาไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของสญัชยั ธนะวิบูลย์ชยั (2559) ได้
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งผู้ ซือ้จะพิจารณาจากข้อมูลจากสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลส าหรับให้ผู้ ซื อ้
คอนโดมิเนียมใช้เป็นสว่นหนึ่งในการตดัสินใจที่ไม่แตกต่างกนั 

ด้านการประเมินทางเลือก 
ผู้ เช่ าที่ มี อายุ แตกต่างกัน มี การตัดสินใจเช่ าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไป มีการประเมินทางเลือกมากกว่ากลุ่ม
อายุอ่ืน เนื่องจากผู้ เช่าที่มีอายุ 50 ปีขึน้ไปมักมีความรอบคอบในการตัดสินใจ โดยน าปัจจัยต่างๆ 
มาร่วมพิจารณาในการประเมินทางเลือกรอบด้านก่อนการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม เช่น ประสบการณ์
ในการเช่าคอนโดมิเนียมจากแหล่งอ่ืนๆ ภาระครอบครัว จ านวนสมาชิกที่เหมาะกับขนาดของห้องพัก 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ เช่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของฉัต
ยาพร เสมอใจ (2549) กล่าวว่า การจัดกลุ่มผู้ บริโภคโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ ซึ่งอายุที่ต่างกันจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากความจ าเป็นเช่นเมื่ออายุมากขึน้มักจะมีการซือ้สินค้าที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึน้ตามอายุ 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการประเมินทางเลือกมากกว่ากลุ่ม
อาชีพอ่ืน เนื่องจากพนักงานบริษัทเอกชนต้องอาศัยความคล่องตัวในการปฏิบติังาน ความยืดหยุ่นใน
การท างานล่วงเวลา ที่ตัง้ที่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยในการประเมินทางเลือก 
ในการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของKotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า 
ความต้องการของผู้บริโภคมกัแตกต่างกนัไปตามตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์และสามารถวดัได้ง่าย
ขึน้มากกว่าตวัแปรอ่ืน ๆ ซึง่นกัการตลาดจะก าหนดกลุม่ผู้บริโภคตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในขัน้
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แรก รวมไปถึงอาชีพของผู้บริโภคเพื่อใช้ประโยชน์ในการมองถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินค้าและ
บริการของกลุม่เปา้หมายและเพื่อประเมินขนาดของตลาดเปา้หมายให้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ เช่าที่มีและภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการ
ประเมินทางเลือกมากกว่ากลุ่มผู้ เช่าที่มาจากภูมิล าเนาอ่ืน เนื่องจากผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมักมีการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลในการค้นหาข้อมูลของการเช่า
คอนโดมิเนียม เช่น การติดต่อการขอชมสภาพห้องจากผู้ ให้เช่าโดยตรง และการสอบถามถึงรายละเอียด
ต่างๆ รวมทัง้การเข้าถึงการรีวิวปัญหาจากสื่ออนไลน์หรือจากบุคคลใกล้ชิดต่างๆ ที่เคยมีการเช่า
คอนโดมิเนียมมาก่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) กล่าวว่า ภูมิล าเนาของ
ผู้บริโภคอาชีพ การศกึษา ศาสนา สญัชาติ เชือ้ชาติ รวมถึงจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว ซึง่ลกัษณะที่
แตกต่างกันของบุคคล ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกนั   

อย่างไรก็ตามผู้ เช่าที่มีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมิน
ทางเลือกไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากความแตกต่างของผู้ เช่าไม่ว่าจะ
เป็นเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษา ใดก็ตาม ถึงแม้จะมีวิธีการหาข้อมลู
จากแหล่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเป้าหมายในการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจเพื่อเช่า
คอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดให้กบัตนเองไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของภูวิศ สิงหสกุลชยัชาญ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ บริโภคจะพิจารณาการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโดยการเลือก
คอนโดมิเนียมที่เข้ากบัรูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการส่วนตวั ที่ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของสญัชยั ธนะวิบลูย์ชยั (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล
ของผู้ซือ้ ย่อมปรารถนาสถานภาพ รายได้ ระดบัการศกึษา ต่างกนั มีการประเมินทางเลือกที่ไม่แตกต่าง
กนั เนื่องจากในปัจจบุนัมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดและการสง่เสริมการขาย ของ
คอนโดมิเนียมแต่ละโครงการเป็นจ านวนมาก และโปรโมชัน่มีความคล้ายคลึงกัน อาทิ เช่น การให้ของ
แถม เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรืองวดช าระดาวน์ราคาถกู 
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ด้านการตัดสินใจ 
ผู้ เช่ าที่ มี เพศแตกต่างกัน มี การตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนี ยมในจังหวัด

สมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่เป็นเพศหญิงมีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ด้านการตดัสินใจมากกว่าเพศชาย เนื่องจากคอนโดมิเนียมให้เช่ามีความปลอดภยัสงูทัง้ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในอาคาร เช่น กล้องวงจรปิดที่เพียงพอทุกชัน้ รวมถึงพนักงานรักษา
ความปลอดภยั ตลอด 24 ชัว่โมง และนิติบุคคลที่คอยดแูลผู้ เข้าพกั ซึ่งผู้ เช่าเพศหญิงจะให้ความส าคญั
ต่อการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัของคอนโดมิเนียมที่มากกว่าผู้ เช่าที่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) กล่าวว่า เพศชายและหญิงมีแนวโน้มทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและมีการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้มากขึน้
ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ ส่วนทางด้านเพศชายมักมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมักจะมุ่งถึงบางสิ่ง
บางอย่างที่จะช่วยให้บรรลตุามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการด้านการตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนกังานบริษัทเอกชนมีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ
มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน เนื่องจากพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ที่สงู การเช่าคอนโดมิเนียมถือเป็นการ
ซือ้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยัเพราะมีอปุกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ตู้  เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ทีวี 
ห้องครัว สระว่ายน า้ เคร่ืองออกก าลงักาย โดยที่ผู้ เช่าไม่จ าเป็นต้องหาซือ้อปุกรณ์ต่างๆ เข้ามาเพิ่มเติม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) ได้กล่าวถึง อาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
อปุโภคและบริโภค อาชีพของผู้บริโภคที่มีระดับรายได้สงูย่อมมีการจ่ายเงินที่มากกว่าอาชีพที่มีระดับ
รายได้ต ่า อาชีพที่ต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกนั 

ผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการมากกว่าผู้ เช่าที่มีภูมิล าเนาจากที่ อ่ืนๆ เนื่องจากผู้ เช่าที่มี
ภมูิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสภาพสงัคมที่เป็นครอบครัวเด่ียว มีความเป็นสว่นตวั
และชอบอาศยัอยู่ตามล าพัง ดงันัน้การเลือกเช่าที่อยู่อาศยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมที่มีความ
ใกล้เคียงกบัพฤติกรรมหรือรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ เช่ากลุ่มนี ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 
and Armstrong (2011) กลา่วว่า  ปัจจยัทางด้านอาชีพ เชือ้ชาติ สญัชาติหรือภูมิล าเนาของลกูค้า มกัมี
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ความต้องการที่แตกต่างกนั ซึ่งนักการตลาดจะใช้ประโยชน์ในการมองถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
และเพื่อประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายให้เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ใช้ในการก าหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นในการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ 

อย่างไรก็ตามผู้ เช่าที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจไม่
แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการเช่าที่พกัอาศยัโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม
เป็นปัจจัยพืน้ฐานส าหรับผู้ ที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองหรือต้องการความสะดวกสบายในการ
ด าเนินชีวิต ดงันัน้การตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมย่อมมีเหตผุลเดียวกนัคือความต้องการที่อยู่อาศยัที่ดี 
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตนเอง ท าให้อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2558) กล่าวว่า ธุรกิจจะพยายามวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดจากความต้องการส่วนบุคคล การบอกเล่าปากต่อปาก ประสบการณ์เดิมของผู้บริโภค การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ มาพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
สินค้าบริการที่เหมาะสมจะสามารถเข้าถึงการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคทุกๆ กลุ่ม และสอดคล้อง
กบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) กล่าวว่า ความชอบและความสามารถของผู้บริโภค
จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรทางด้านอายุอาจจะเป็นตัวแปรลวงก็ได้ เช่น การ
ขายสินค้าและบริการที่มีกลุ่มอายุเป็นวัยหนุ่มสาว แต่อาจมีกลุ่มผู้สูงอายุมาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตุมา
จากตลาดเป้าหมายนัน้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีอายุต่างกันตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในที่ผู้บริโภค
คิดว่าตนเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ 

พฤติกรรมหลังการเช่า 
ผู้ เช่าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จงัหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมหลงั
การเช่ามากกว่าผู้ เช่าที่เป็นกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอ่ืนๆ เนื่องจากอตัราค่าเช่าคอนโดมิเนียมต่อเดือน
ค่อนข้างสูง กลุ่มผู้ เช่าที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จึงมีการประเมินความคุ้มค่าหลงัการ
เช่า เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากสญัญาเช่า หากไม่เป็นไปตามสิ่งที่ได้แจ้งไว้หรือไม่สามารถท า
ตามสญัญาที่ให้ไว้แก่ผู้ เช่าได้ก็จะเกิดการย้ายไปยงัคอนโดมิเนียมอ่ืนที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนเองได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กล่าวว่า การแบ่งส่วนทาง
การตลาดโดยใช้รายได้ของผู้บริโภค เป็นตวัก าหนดอ านาจการซือ้ของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคล้วนต้องการ
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สินค้าทกุชนิด แต่รายได้จะเป็นตวัแบ่งสินค้าชนิดเดียวกนัให้มีความแตกต่างกนั เช่น ผู้บริโภคที่มีรายได้
สงูฐานะร ่ารวยก็สามารถเลือกซือ้สินค้าและบริการที่มีราคาสงูมากกว่าคนที่มีรายได้ต ่ากว่า 

ผู้ เช่าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิ เนียมในจังหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมหลงัการเช่ามากกว่า
กลุ่มอาชีพอ่ืน เนื่องจากพนักงานบริษัทเอกชนมักจะเลือกเช่าคอนโดมิเนียมที่เงียบเหมาะส าหรับการ
พกัผ่อน แต่หากหลงัจากได้มีการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมไปแล้ว หากบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม
ของคอนโดไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว้ เช่น การขาดมาตรการควบคมุการว่ากล่าวตกัเตือนห้องที่สง่เสียง
ดังและการสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ อ่ืน ล้วนมีผลต่อการการใช้บริการหลังจากมีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชนา ทองเมืองหลวง (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเทส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า อาชีพพนกังานบริษัทเอกชนเป็นกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพึงพอใจต่อคณุภาพของโครงการบ้าน
จัดสรร และการเอาใจใส่ต่อเจ้าของโครงการ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจซือ้บ้านเด่ียวของ
บริษัทพฤกษา เรียลเอสเทส จ ากดั (มหาชน)  

ผู้ เช่าที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวัด
สมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ เช่าที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมหลงัการเช่า
มากกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาอ่ืน เนื่องจากผู้ เช่าที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมักมีฐานเงินเดือนที่ไม่
สูง หากมีการเช่าคอนโดมิเนียมไปแล้วการให้บริการที่ผู้ เช่าได้รับไม่เป็นไปตามบริการที่แจ้งไว้อย่าง
ครบถ้วน เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าที่จอดรถ ค่าซ่อมอปุกรณ์ต่างๆ ภายในห้องต้องตกเป็นภาระของผู้ เช่า จะ
มีผลต่อการประเมินการตดัสินใจเช่าต่อหรือหาคอนโดให้เช่าอ่ืนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตนเองได้มากกว่า และสอดคล้องกบัแนวคิดของอลิสรา รุ่งนนทรัตน์ (2561) กลา่วว่า ลกัษณะต่างๆ 
ของประชากรที่สามารถสงัเกตได้ง่าย เช่น อายุ เพศ ภูมิล าเนา อาชีพ การศึกษา ศาสนา สญัชาติ เชือ้
ชาติ รวมถึงจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งลกัษณะที่แตกต่างกนัของบคุคลล้วนสง่ผลต่อพฤติกรรม
และรูปแบบการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการที่แตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตามผู้ เช่าที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และภูมิล าเนาแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่าไม่แตกต่างกัน  
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากกลุม่ผู้ เช่าไม่ว่าเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และภูมิล าเนา
ใดก็ตามหากมีการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแล้วก็ย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่
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ตอบสนองความต้องการและตรงกับที่ ผู้ ให้ เช่ าได้ โฆษณาหรือสัญญาไว้ที่ ไม่ แตกต่างกัน 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของZeng (2013) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้บ้านของผู้
ซือ้ตลาดที่อยู่อาศยัของหวู่ฮัน่ พบว่า เพศ และภูมิล าเนา ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้บ้านของผู้
ซือ้ตลาดที่อยู่อาศยัของหวู่ฮัน่ เนื่องจากไม่ว่าเพศหรือภูมิล าเนาใดก็ตามย่อมมีความต้องการที่จะได้รับ
การบริการหลังการขายที่ดี การรักษาระดับคุณภาพการบริการ และการใส่ใจการดูแลรักษาสภาพ
โครงสร้างพืน้ฐานของบ้าน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) 
กล่าวว่า ความชอบและความสามารถของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่อย่างไรก็ตามตวัแปร
ทางด้านอายอุาจจะเป็นตวัแปรลวงก็ได้ เช่น การขายสินค้าและบริการที่มีกลุ่มอายุเป็นวยัหนุ่มสาว แต่
อาจมีกลุม่ผู้สงูอายมุาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากตลาดเปา้หมายนัน้ไม่ได้เป็นกลุม่ที่มีอายตุ่างกนัตาม
ปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในที่ผู้บริโภคคิดว่าตนเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของสัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุ สถานภาพรสต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากผู้บริโภคย่อมตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมที่เดินทางได้สะดวกและความชอบส่วนตัวของ
ตนเองที่ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย  

ด้านคุณ ค่าท่ีจะได้ รับ ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค ด้านความสะดวก และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ มีผลต่อการ

ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้ เนื่องจากในมุมมองของผู้ เช่านัน้การที่
คอนโดมิเนียมสามารถสร้างคณุค่าให้แก่ผู้ เช่าไม่ว่าจะเป็นการใช้อปุกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมยัภายใน
คอนโด เช่น ระบบคีย์การ์ดหรือสแกนลายนิว้มือ การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดที่สม ่าเสมอ จะ
สามารถสร้างการรับรู้ที่จะน ามาซึ่งการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมได้  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอญัชนา ทองเมืองหลวง (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านเด่ียวของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเทส จ ากดั (มหาชน) พบว่า ในการรับรู้
ความต้องการผู้บริโภคมีความต้องการความปลอดภัยและความมัน่คงในชีวิต ส าหรับการตดัสินใจซือ้
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บ้านนัน้จะต้องอาศัยอยู่ในระยะยาว จึงเป็นผลต่อการพิจารณาส าหรับการตัดสินใจซือ้บ้านเด่ียวของ
ผู้บริโภค  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการก าหนดสญัญาข้อตกลงที่ชดัเจนใน
การตกลงราคาค่าเช่าระหว่างผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า โดยผู้ให้เช่ามีการอธิบายถึงอตัราค่าเช่า ค่าน า้ ค่าไฟ ค่า
จอดรถ ค่าส่วนกลาง เงินประกนัการเช่า เบีย้ปรับ ในส่วนที่ผู้ ให้เช่ารับผิดชอบหรือส่วนที่ผู้ เช่าต้องจ่าย
เพิ่มเติม ด้วยความละเอียดชัดเจน ซึ่งเป็นการสร้างความจริงใจและความมั่นใจที่สามารถเป็นเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ได้
ศกึษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า มมุองของลกูค้าที่ใช้บริการจะค านึงถึงมีภาพลกัษณ์ที่ดี
และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การแสดงราคาคาบริการที่ชัดเจน การได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ท้องถิ่น/ป้ายโฆษณา/เว็บไซต์  ซึ่งปัจจยัเหลา่นีส้ามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ความต้องการและ
น ามาสูก่ารตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้ ให้เช่าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การลงประกาศหาคนเช่าทางสื่อสงัคมออนไลน์ ผ่านนายหน้า
หรือเอเจนต์ (Agent) การเพิ่มช่องทางการติดต่อผู้ ให้เช่าจะกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นเพื่อน าไปสู่การ
ค้นหาข้อมลู ส าหรับการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมของผู้ เช่าเพิ่มขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของณจัยา 
สยามิภักด์ิ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ พบว่า การที่ธุรกิจอพาร์
ทเมนท์ขนาดห้องมีความเหมาะสม ค่าเช่าห้องพกัมีความเหมาะสม คุ้มค่า มีปริมาณที่จอดรถเพียงพอ 
การประชาสัมพันธ์อพาร์ทเมนท์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยในการดึงดูดใจลูกค้าซึ่งจะ
ตอบสนองต่อการรับรู้ความต้องการที่แท้จริง ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของลกูค้าด้วย 

อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะพิจารณาถึงรายจ่ายอ่ืนที่นอกเหนือจากการให้บริการที่
ได้จากคอนโดมิเนียม เช่น การลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น อาทิ การลดค่าใช้จ่ายโดยสามารถเดินทาง
ด้วยเท้าไปท างานได้ คอนโดอยู่ใกล้เส้นทางที่รถรับส่งพนกังานผ่าน รวมทัง้ระยะเวลาขัน้ต ่าของสญัญา
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เช่าไม่ผูกมัดนานจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ และ อิทธิกร ข าเดช 
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุ้มเกล้า 32 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสะดวกที่หอพัก
จดัเตรียมให้กบัผู้บริโภค ไม่ได้เป็นปัจจยัแรกที่ผู้บริโภคค านึงถึงในส าหรับการเลือกตดัสินใจเลือกหอพกั 
หรือกล่าวได้ว่าปัจจัยทางด้านความสะดวกไม่ได้มีอิทธิพลมากพอที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจเลือก
หอพกัซอยคุ้มเกล้า 32 

 ด้านการค้นหาข้อมูล 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้  เนื่ องจากผู้ เช่ าจะประเมินจากอัตราค่าเช่ า 
ที่มีความเหมาะสมกบัขนาดห้อง ประกอบกบัการตกแต่ง การออกแบบ สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้อง คุณภาพห้อง และเป็นราคาที่ ผู้ เช่ าสามารถช าระได้  โดยผู้ เช่ามักจะน าปัจจัยเหล่านี ้
มาใช้ในการพิจารณาค้นหาข้อมูลของคอนโดมิ เนียมที่ตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุริม โอทกานนท์ (2555) กล่าวว่า การตัง้ราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุน
ของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาใช้การกระจายสินค้าในทุกๆ จุดขายที่เป็นไปเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภค รวมทัง้การสื่อสารท่ีมองถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยตรง โดยปัจจัยเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการเข้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจซือ้
สินค้าและบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่ามีความต้องการที่จะเช่าคอนโดมิเนียมที่มี
ที่จอดรถที่เพียงพอ ท าเลที่ตัง้อยู่ใกล้สถานที่ท างานหรือสามารถเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ ได้ง่ายและมี
บริการสาธารณะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของณัฐชา มาตภุูมานนท์ (2558) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้บ้านสัง่สร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกในการซือ้ โดยค านึงถึงการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อที่ลกูค้า จะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทให้มากขึน้ ปัจจยัด้านการสื่อสาร โดยการเพิ่ม
การให้ข้อมลูเก่ียวกบับ้านสัง่สร้างผ่านทางสื่อประชาสมัพันธ์มากขึน้ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งจะน ามาสู่การตัดสินใจซือ้บ้านสั่งสร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG 
HEIM) ของผู้บริโภค 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้  เนื่ องจากผู้ เช่ามักใช้วิ ธีการหาข้อมูลผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์การให้เช่าคอนโดมิเนียมผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ป้ายประกาศ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม การสร้างช่องทางการติดต่อที่หลากหลายและเป็น
ข้อมลูที่เป็นปัจจบุนั จึงเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมลูของผู้ เช่าได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ
สิทธ์ิ ธีรสรณ์ (2551) กล่าวว่า การสื่อสารมีส่วนส าคญัต่อการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค การสื่อสารที่
เหมาะสมจะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้ส าหรับในการหามาซึง่สินค้าและบริการที่ต้องการ 

อย่างไรก็ตามสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับ ไม่
มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะค านึงถึงคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้สถานที่ท างานและสามารถ
คาดการณ์เวลาในการเดินทางได้ ซึ่งในส่วนระดับราคาให้เช่าของคอนโดมิเนียมที่ใกล้เคียงกันมกัจะมี
อปุกรณ์ต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใกล้เคียงกนั ท าให้ปัจจัยเหล่านีไ้ม่ได้มีผลต่อกระบวนการ
ค้นหาข้อมลูต่อการน าไปพิจารณาประกอบการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของฝนทิพย์ วงศ์ศภุชาติกุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักส าหรับการ
อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า จากคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ เช่น ขนาดห้องพกั 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซือ้ Fitness เคเบิล หรืออินเทอร์เน็ต การออกแบบอาคารที่
สวยงาม หรือการใช้เฟอร์นิเจอร์ นบัเป็นคณุสมบติัพืน้ฐานที่พกัจ าเป็นต้องมี เมื่อที่พกัสว่นใหญ่มีปัจจยั
เหล่านีอ้ยู่แล้ว ปัจจยัด้านเหล่านีจ้ึงไม่ส่งผลต่อการค้นหาข้อมูลส าหรับใช้ในการตดัสินใจส าหรับผู้ เช่า 
และสอดคล้องกบัแนวคิดของKotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าและบริการ
เพื่อแก้ปัญหาของความต้องการเบือ้งต้นของลูกค้าเอง (Customer Solution) กล่าวคือ ลูกค้าก าลงัซือ้
คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจในสินค้าและ
บริการที่สนใจ แต่ในทางกลับกันส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืน้ฐานที่ผู้ ให้บริการต้องมีหน้าที่ในการ
จดัเตรียม จดัหา ให้แก่ผู้ รับบริการจะท าให้ปัจจยัเหล่านีไ้ม่จ าเป็นต้องมีการค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมหรือใช้
ประกอบการตดัสินใจใช้สินค้าและบริการนัน้ๆ 

ด้านการประเมินทางเลือก 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ มีผลต่อการ

ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะมีการใช้ข้อมลูในการการตดัสินใจ
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เช่าคอนโดมิเนียมเพื่อให้ตรงตามความต้องการได้ที่เลือกไว้ เช่น ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของ
คอนโดมิเนียม การบริหารจดัการของนิติบคุคล รวมไปถึงระบบความปลอดภยัของภายในคอนโดมิเนียม 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ เช่าจะใช้ในการประเมินเพื่อให้ได้คอนโดมิเนียมที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวว่า เมื่อผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจะเร่ิมประเมินตัวเลือกต่างๆ โดยลกูค้า
จะมีการประเมินผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Benefits) ที่แตกต่างกัน และมีการน าคุณสมบัติมา
เปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าที่ รับรู้ได้ (Perceived Values) เพื่อใช้ในการประเมินทางเลือก ก่อนการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ๆ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากในอตัราระดบัราคาที่ใกล้เคียงกนัผู้ เช่าจะ
พิจารณาจากระดบัราคาที่เหมาะสมกบัขนาดห้องพกัและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเมื่อเทียบ
กบัราคาค่าเช่าที่จะต้องจ่ายไป นบัเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชติุมา หวงัเบ็ญหมดั เจตสฤษฎ์ สงัขพนัธ์ และเลิศพงศ์ ปาน
รัตน์ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัด
สงขลา พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความส าคญักบัเงื่อนไขและระยะเวลาในการช าระเงิน เนื่องจากผู้บริโภคใน
แต่ละคนจะมีความจ าเป็นในการเลือกราคาคอนโดมิเนียมที่เหมาะสมกับตนเอง ท าให้ปัจจัยทางด้าน
เงื่อนไขและระยะเวลาในการช าระเงิน มีผลต่อการประเมินทางเลือกก่อนการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ตั ง้ไว้  เนื่ องจากการที่ ผู้ เช่ าสามารถติดต่อ 
ผู้ ให้เช่าได้หลายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์, Email, Line และได้รับการเอาใจใส่ในการให้
ข้อมลูที่ครบถ้วน สิ่งเหลา่นีจ้ะช่วยให้ผู้ เช่าจะใช้พิจารณาในการประเมินทางเลือกก่อนมีการตดัสินใจเช่า
คอนโดมิเนียม และสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤตย์อร ศรีคงแก้ว และ เบญจวรรณ สุจริต (2558) ได้
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ที่ผู้ซือ้นัน้สามารถติดต่อสื่อสารกบัทางโครงการได้หลายช่องทาง เช่น โทรศพัท์อินเตอร์เน็ตตวัแทนขาย 
ได้ตลอดเวลา จะท าให้ทราบข้อมูลและสามารถน ามาเป็นปัจจัยที่จะใช้ประเมินทางเลือกส าหรับการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมได้ 
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อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก ซึง่ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของคอนโดมิเนียม การเดินทางหรือใกล้แหล่งศนูย์การค้าหรือ
ร้านสะดวกซือ้ ไม่ได้เป็นปัจจัยส าคญัในการพิจารณาประกอบการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมแต่อาจเป็น
อัตราค่าเช่าที่จะต้องจ่ายไปเมื่อเทียบกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภยัตลอดเวลา มีระบบคดักรองคนภายนอกที่จะเข้ามาในคอนโดมิเนียม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของสงกรานต์ คงเพชร (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการเลือกเช่าอพาร์ตเม้นท์ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ เช่าจะพิจารณาจากอตัราค่าเช่าเป็นหลกัไม่ว่าจะเป็นอตัราค่าเช่าหรืออตัราค่า
เช่าลว่งหน้าที่จะต้องจ่ายในการเข้าพกั มากกว่าปัจจยัในด้านสถานที่ตัง้หรือความสะดวกในการเดินทาง 
ท าให้ปัจจยัในด้านสถานที่ตัง้หรือความสะดวก ไม่มีผลต่อการประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจเช่า
ของผู้ เช่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ และ อิทธิกร ข าเดช (2556) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กรณีศกึษา: หอพกัซอยคุ้มเกล้า 32 พบว่า ผู้ เช่าจะมีการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจจากราคาและ
สภาพแวดล้อมของหอพกัเป็นหลกั ท าให้ปัจจยัทางด้านท าเลที่ตัง้และความสะดวกในการเดินทางหรือ
ท าเลที่ตัง้ ไม่ได้มีผลต่อการน ามาเป็นปัจจยัในการประเมินทางเลือกในการตดัสินใจเลือกหอพักในเขต
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา: หอพกัซอยคุ้มเกล้า 32 

ด้านการตัดสินใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่จะได้รับ มีผลต่อการ

ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการได้ชมบรรยากาศห้องจริงก่อนการเช่าพัก 
จะท าให้ผู้ เช่าได้รับรู้ข้อมลูจากความเป็นจริง ทัง้รูปแบบการตกแต่งห้อง ขนาดของห้องและสดัสว่นพืน้ที่
ใช้สอยและอุปกรณ์ที่จ าเป็น นอกจากนีย้ังได้เห็นทัง้สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบ
คอนโดมิเนียมและการเอาใจใสข่องผู้ ให้เช่า มีความส าคญัอย่างยิ่งที่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการเช่า
คอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา พบว่า ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในการเร่ืองใช้บริการโรงแรมจากด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ โดยพิจารณาจากโรงแรมมีบริการที่ดีเหนือกว่าคู่แข่ง ราคาค่าบริการของห้องพกัมีความเหมาะสม 
มีพนกังานต้อนรับและให้ข้อมลูในการติดต่อสอบถามตลอดเวลา รวมไปถึงพนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี  
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ขนาดห้องและสภาพของห้อง ระยะเวลาในการช าระเงินค่าเช่า ทัง้ในส่วนของเงินมัดจ าประกันความ
เสียหาย โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระของผู้ เช่าในแต่ละเดือนได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานแนวคิด
ของลภสัวฒัน์  ศภุผลกุลนนัทร์ (2558) กล่าวว่า ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการนัน้ จ าเป็นต้องรับรู้ถึงสิ่งที่เสนอขาย ต้นทุนในการจดัหาสิ่ง
ที่จะสนองความต้องการ เช่น ราคาโดยที่ผู้ซือ้จะไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในการที่จะได้สินค้า
นัน้มา บริการด้วยวิธีที่สะดวกที่สดุ และการสง่เสริมการตลาดผ่านเคร่ืองมือสื่อสารท าให้สามารถเข้าถูก
ผู้บริโภคได้ง่ายและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการตดัสินใจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของคอนโดมิเนียมมีความสะดวกในการ
เดินทางจึงเป็นสิ่งส าคญั เนื่องจากในบางพืน้ที่ของจงัหวดัสมทุรปราการยงัขาดระบบคมนาคมขนสง่บาง
ประเภท เช่น รถประจ าทาง BTS ดังนัน้ท่ีคอนโดมิเนียมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ส าคัญ เช่น 
สถานที่ท างาน พืน้ที่ทางเศรษฐกิจ ศูนย์การค้า รวมทัง้สถานที่อ่ืนๆ นอกจากนีก้ารมีร้านสะดวกซือ้ 
ร้านค้าอยู่บริเวณรอบข้างคอนโดมิเนียม จะมีความสะดวกในการซือ้สินค้าและบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สามารถกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมของผู้ เช่าได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของนฤตย์อร 
ศรีคงแก้ว และ เบญจวรรณ สจุริต (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบว่า การจะเลือกซือ้คอนโดมิเนียม ถือว่าเป็นการเลือกที่ต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ดังนัน้การเลือกจะต้องมีประโยชน์หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการพัก
อาศยัในคอนโดมิเนียม เช่น การย่นระยะทาง ประหยดัเวลา อยู่ใกล้สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบขนส่ง
มวลชนอยู่ใกล้ เป็นต้น 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการความถกูต้องและมีความเป็นปัจจุบนัของ
ข้อมลูที่ประชาสมัพนัธ์ของผู้ ให้เช่าผ่านสื่อออนไลน์ การประกาศฝากเช่าผ่านตวัแทนหรือนิติบุคคล รวม
ไปถึงการติดต่อผ่านผู้ให้เช่าโดยตรงที่สะดวกและมีความพร้อมในการให้บริการ ที่ผู้ เช่าสามารถสอบถาม
ข้อมลูและรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการเช่า มีความส าคญัอย่างยิ่งในการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมนัน้ๆ 
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ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของสกุลพร นอขนุทด และ พฒัน์ พฒันรังสรรค์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี พบว่า ช่อง
ทางการรับข่าวสารของลกูค้าจากการรับรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านทางป้ายโฆษณา จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ถึง
ข้อมูลโครงการและสามารถใช้เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโครงการ
รอยลัฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จงัหวดัชลบรีุ 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อการ

ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะพิจารณาจากต้นทุน 
ที่ผู้ เช่าจ่ายไปเมื่อเทียบกบัการให้บริการของผู้ ให้เช่าได้รับ เช่น ความสามารถในการท าตามสญัญาและ
แก้ไขปัญหาระหว่างที่ผู้ เช่าพักอาศัยอยู่  ความยืดหยุ่นในการช าระค่าเช่ากรณีมี เหตุจ าเป็น  
ซึง่หากสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เช่าได้จะมผีลต่อการตดัสินใจที่จะเช่าต่อไปในอนาคต
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของDraskovic and Valjak (2012) กล่าวว่า ผู้ บริโภคจะพิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายของผู้ บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของตน เมื่อเทียบกับต้นทุนรวมผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ได้รับ ทัง้นีเ้มื่อการบริการที่ได้รับเกินความคาดหวงัจะท าให้เกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึก
ต้องการที่จะใช้บริการนัน้ต่อไป 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวก มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากหลังจากที่มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมผู้ เช่าจะมีการประเมินถึงภาพรวมถึงการบริการที่ได้รับ เช่น ความสะดวกในการเดินทางไป
ยงัสถานที่อ่ืนๆ ประกอบกบัความพร้อมในการให้บริการทางด้านการเชื่อมโยงเส้นทางท่ีย่นระยะเวลาใน
การเดินทางเพื่อไปท างานหรือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้จริง การจดัการเก่ียวกบั
ท่ีจอดรถท่ีเพียงพอโดยไม่ต้องจอดภายนอกคอนโดที่จะมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน มีแนวโน้มในการ
ตดัสินใจในการต่อสญัญาส าหรับพกัอาศยัในระยะยาวมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของKotler and 
Armstrong (2011) กล่าวว่า หลังจากตัดสินใจซือ้ผู้ ซือ้สินค้าแล้วจะมีความพอใจหรือไม่นัน้ เกิดจาก
ผู้บริโภคได้รับรู้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หากมลูค่าที่ได้รับมากกว่ามูลค่าที่คาดหวงัของผู้บริโภคก็
จะเกิดความสขุและความพงึพอใจและเกิดการตดัสินใจซือ้ต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าหลังจากได้มีการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมแล้วจะเกิดการประเมินหลงัจากที่ได้มีการเช่าโดยจะพิจารณาจากการได้รับการเอาใจใส่
ต่อผู้ ให้เช่า ความสามารถในการติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีความจ าเป็นทัง้ทางโทรศัพท์ 
Line หรือ Facebook การตอบกลบัมาหาผู้ เช่าเพื่อสอบถามปัญหาและให้การแก้ไขด้วยความรวดเร็ว 
ปัจจยัเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งที่ผู้ เช่าจะประเมินหลงัจากที่ตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม และจะใช้เป็นแนวโน้ม
ในการตัดสินใจเช่าอีกครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชา มาตุภูมานนท์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจซื อ้บ้านสั่งสร้างเอสซีจี  ไฮม์  (SCG HEIM) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า หลงัจากที่ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้บ้านสัง่สร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG 
HEIM) จะประเมินผลที่ได้รับจากด้านการสื่อสาร ได้แก่ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ 
ซึง่จะสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ บ้านสัง่สร้างเอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM) ในครัง้ต่อไป 

อย่างไรก็ตามสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูค้า ด้านคณุค่าที่จะได้รับ ไม่
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้ เนื่องจากระบบและเป็นพื น้ฐานที่ส าคัญต่อการพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม เช่น ความปลอดภัย พืน้ที่ส่วนกลาง เป็นสิ่งที่ผู้ เช่าได้รับจากการให้บริการโดยรวมของ
การบริหารงานของนิติบคุคลของคอนโดมิเนียม แต่ผู้ เช่าจะมองถึงสิ่งที่เกิดจากการให้บริการในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ช ารุด การติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขงานจน
ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติกุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าห้องพักส าหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ไม่ว่าจะเป็น
คณุสมบติัที่พกัในเร่ืองของขนาดห้องพกั สิ่งอ านวยความสะดวก การออกแบบอาคารที่สวยงาม หรือการ
ใช้เฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีนัน้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักส าหรับการอยู่อาศัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากคุณสมบัติของที่พักข้างต้น เป็นคุณสมบัติพืน้ฐาน ที่ที่พัก
จ าเป็นต้องมี เมื่อที่พกัส่วนใหญ่มีปัจจยัเหล่านีอ้ยู่แล้ว ปัจจัยเหล่านีจ้ึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการ
เช่าและไม่เป็นข้อมลูที่จะใช้ในการตดัสินใจส าหรับผู้ เช่าในครัง้ต่อไป 

 
สมมติฐานที่  3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้าน

ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการรับประกัน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 
คณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05   
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ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะพิจารณาจากสิ่งทีป่ระกาศให้เช่าของคอนโดมิเนียม
เป็นอันดับแรก เช่น การออกแบบและการตกแต่งภายในห้องพักที่สวยงาม ขนาดของห้องมีความ
เหมาะสมและการบริหารของนิติบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่สะท้อนให้ผู้ เช่าใช้
พิจารณาส าหรับการเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์ (2559) 
ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและทักษะของตัวแทนขายคอนโดที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมีจะเกิดความสนใจและเกิดการรับรู้เพื่อ
จะน าไปสู่ขัน้การค้นหาข้อมูลซึ่งจะพิจารณาจากสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้และสมัผสัได้ตัง้แต่ครัง้แรก 
เช่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการครบครัน เช่น ส านักงานขาย เอกสารสัญญา เอกสาร
ประกอบการขาย และมารยาทที่ดีของพนกังาน 

คณุภาพการบริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัว้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่ามีความต้องการผู้ให้เช่าที่สามารถให้บริการต่างๆ 
และตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้ เช่าด้วยความรวดเร็ว เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและติดตาม
ปัญหาที่เกิดขึน้อย่างไม่ละเลย รวมไปถึงความสามารถในการประเมินปัญหาความเร่งด่วนที่จะท าการ
แก้ไขเป็นอนัดบัแรกด้วยความรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ส าคญัที่ผู้ เช่าจะใช้พิจารณาในการเป็นตวัเลือกส าหรับ
การเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดชูชยั สมิทธิไกร (2558) กล่าวว่า การตอบสนองต่อลกูค้า 
ความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีความความเต็มใจ และติดตามและ
รายงานปัญหาที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วทนัทีทนัใด เป็นคณุภาพการบริการพืน้ฐานที่สามารถสร้างความพึง
พอใจและกระตุ้นการตดัสินใจใช้บริการของผู้ซือ้ได้ 

คณุภาพการบริการ ด้านการรับประกนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการรับรู้ความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะพิจารณาจากเงื่อนไข สญัญาเช่าที่มีความชัดเจน 
กฎระเบียบของการอาศัยไปถึงการใช้ส่วนกลางของคอนโด รวมไปถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ เช่า เป็นสิ่งแรกที่ผู้ เช่าจะใช้พิจารณาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา ภัทรมโน (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ผู้ ใช้บริการจะมีความ
สนใจและต้องการโรงแรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองมากที่สุด ซึ่งในขัน้ตอนแรกจะ
พิจารณาจากความต้องการพืน้ฐาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งผู้ ใช้บริการจะให้
ความส าคัญกับระบบกล้องวงจรปิดบันทึกภาพบริเวณภายในรีสอร์ท 24 ชั่วโมง และด้านความใส่ใจ



  192 

ลกูค้าที่จะค านึงถึงพนกังานต้อนรับมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี ทัง้การยิม้แย้มและทกัทายด้วยความเป็นมิตร 
สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นแรงขับและแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ใน
จงัหวดัชลบรีุต่อไป 

อย่างไรก็ตามคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ และด้าน
การดแูลเอาใจใส่ลกูค้า ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการรับรู้
ความต้องการ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการสร้างความน่าเชื่อถือและการเอาใจใส่
ของผู้ ให้เช่ามกัสามารถประเมินได้หลงัจากที่ผู้ เช่าได้ท าการตดัสินใจเช่าไปแล้ว ซึ่งในตอนแรกนัน้ผู้ เช่า
จะพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตหรือมีผลกระทบต่อการเช่าอาศยัมากกว่า เช่น อตัรา
ค่าเช่า การเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวกและพืน้ที่ส่วนกลางตอบสนองความต้องการของตนเองและ
น าไปสู่การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา ภัทรมโน (2556) ได้ศึกษา
เร่ือง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ใน
จังหวัดชลบุรี พบว่า โรงแรมในระดับ 4 ดาว เป็นโรงแรมที่มีระบบมาตรฐานในการให้บริการ มีความ
น่าเชื่อถือ และการดูแลเอาใจใส่ที่เป็นระดับมาตรฐานสากล ปัจจัยเหล่านีม้ักเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ใน
ระดบัโรงแรม 4 ดาว จะใช้เป็นพืน้ฐานในการแข่งขนัที่ไม่แตกต่างกนัในโรงแรมแต่ละแห่ง ซึ่งผู้ ใช้บริการ
จะพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ มากกว่าคณุภาพการบริการพืน้ฐานที่โรงแรมได้จดัเตรียมไว้ จึงไม่ส่งผลต่อ
ขัน้ของการรับรู้ความต้องการที่จะน าไปสู่การตัดสินใจใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของZeng 
(2013) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้บ้านของผู้ซือ้ที่อยู่อาศยัของหวู่ฮัน่ พบว่า การ
บริหารจดัการของตลาดที่อยู่อาศยัในเมืองหวฮูัน่ มีคณุภาพการบริการที่มีความน่าเชื่อถือและการดแูล
เอาใจใส่ต่อลกูบ้านได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้ซือ้จึงพิจารณาจากปัจจยั
ในด้านอ่ืนๆ ท าให้ปัจจยัด้านความน่าเชื่อถือและการดแูลเอาใจใส่ ไม่มีผลให้เกิดการกระตุ้นที่จะน าไปสู่
การตดัสินใจซือ้บ้านในเมืองหวฮูัน่  

ด้านการค้นหาข้อมูล 
คณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ มีผลต่อการตดัสินใจเช่า

คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าคอนโดมิเนียมจะพิจารณาจากถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้
เช่าตัง้แต่การลงประกาศให้เช่าผ่านสื่อออนไลน์ การระบตุวัตนของผู้ให้เช่า ข้อมลูรายละเอียดที่ครบถ้วน 
เป็นสิ่งสะท้อนถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความพร้อมที่จะให้บริการ การให้ข้อมลูที่มีความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ เช่าจะน าไปสู่การค้นหาข้อมลูเพื่อให้ประกอบการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมของ
ผู้ เช่าได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร (2558) ความน่าเชื่อถือมีความส าคัญในการสร้าง
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ความเชื่อมัน่และความไว้วางใจในการบริการ รวมทัง้มีความซื่อสตัย์ และค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้า 
จะช่วยให้ลกูค้าเกิดความไว้วางใจซึง่จะสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการครัง้ต่อไป 

คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่ า
คอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากในการค้นหาข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม
นัน้หากได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากผู้ ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมน าไปปรับปรุง
การให้บริการ จากการรีวิวจากคนที่เคยใช้บริการจากการบอกปากต่อปากหรือจากบุคคลใกล้ชิด ล้วนมี
ผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมของผู้ เช่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์ 
(2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการและทกัษะของตวัแทนขายคอนโดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ บริโภคจะมีการหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของตัวแทนขายซึ่งจะต้องมีความถูกต้องในขัน้ของการ
จดัเตรียมเอกสารสญัญาและเอกสารประกอบ รวมไปถึงความใสใ่จในการให้บริการ การตอบค าถามและ
การแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า ท าให้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความรวดเร็ว และด้าน
การรับประกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการค้นหาข้อมูล 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากข้อมลูที่ผู้ ให้เช่าลงประกาศให้เช่าในแต่ละแห่งมกัแสดง
รายละเอียดถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้อง รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ของพืน้ที่ส่วนกลาง ความรวดเร็วในการให้บริการในการตอบค าถามและข้อสงสยัต่างๆ ของผู้ เช่า ล้วนมี
ความคล้ายคลงึกนัของผู้ให้เช่าในแต่ละคน สิ่งที่ส าคญัที่ผู้ เช่าจะพิจารณาคือระดบัราคาค่าเช่าใกล้เคียง
กนัแต่มีบริการเสริมและสิทธิพิเศษอย่างอ่ืนที่ดีกว่า เช่น ส่วนลดราคาค่าห้อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของภัทรา ภัทรมโน (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี พบว่า รีสอร์ทในระดับ 4 ดาว ย่อมมีมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดีเยี่ยมทัง้ในด้านรูปธรรมการบริการในด้านของห้องพักมีความสะอาด เรียบร้อย การ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยการจดัจ านวนพนกังานเพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ
ความส าคัญในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม จนน าไปสู่การตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ใน
จังหวัดชลบุรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของSiew Lim (2016) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการและ
กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการการจดัการอาคารท่ีพกัอาศยัพบว่า อาคาร
ที่พกัอาศยัสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความรวดเร็ว และด้านการรับประกนั ของผู้ให้บริการเก่ียวกบัการจดัการที่
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พักอาศัย ซึ่งต้องมีการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในระดับที่ดี ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะมีการวัด
คณุภาพการบริการเป็นประจ าทุกๆ ปี ดังนัน้ในการค้นหาข้อมูลผู้บริโภคจะตัดสินใจจากคุณภาพการ
บริการในด้านอ่ืนๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ จึงท าให้ปัจจยัทางด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความรวดเร็ว 
และด้านการรับประกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจบริการการจดัการอาคารที่พกัอาศยัในประเทศมาเลเซีย 

ด้านการประเมินทางเลือก 
คณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05   
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะมีการประเมินทางเลือกจากสิ่งผู้บริโภคสามารถ
มองเห็นและสมัผสัได้ เช่น การออกแบบและตกแต่งภายในห้องพกัที่สวยงาม สภาพแวดล้อมบริเวณรอบ
คอนโดมิเนียม รวมไปถึงระยะเวลาในการเดินทางไปยงัสถานที่ท างานหรือสถานที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม ล้วน
มีผลต่อการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และ คณะ (2560) กล่าวว่า สินค้าและบริการที่มีลกัษณะที่ปรากฏให้เห็น หรือสิ่งที่สามารถจบั
ต้องได้ เช่น มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจให้เห็น พนักงานมีความประณีตและ
แสดงความเป็นมืออาชีพ และมีวสัดทุี่ช่วยในการให้บริการที่ท าให้ลูกค้ามองดแูล้วเกิดความประทบัใจ 
จะมีส่วนช่วยในการประเมินทางเลือกส าหรับการตัดสินใจใช้บริการได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐกิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและทักษะของ
ตวัแทนขายคอนโดที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ  ผู้บริโภคจะพิจารณาจากสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ เช่น ส านกังาน
ขาย เอกสารสญัญา เอกสารประกอบการขาย สิ่งเหลา่นีส้ามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่เห็นได้
ชดัระหว่างการซือ้ขายผ่านตวัแทนขายคอนโดกบัการซือ้ขายกนัเองของผู้ซือ้คอนโดและผู้ขายคอนโดใน
สื่อสงัคมออนไลน์ สิ่งเหลา่นีส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการประเมินทางเลือกส าหรับการตดัสินใจได้ 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านความ
รวดเร็ว ด้านการรับประกนั และด้านการดแูลเอาใจใสล่กูค้า ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัสมทุรปราการ ด้านการประเมินทางเลือก ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากหากการ
ให้บริการที่มีความคล้ายคลึงกันของผู้ ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง การติดตามปัญหาที่
เกิดขึน้ ความสามารถในการตอบค าถามและข้อสงสยั รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อการให้บริการ ผู้ เช่าจะ
ประเมินจากจากคอนโดมิเนียมที่สามารถตอบสนองความต้องการเมื่อเทียบกบัต้นทุนค่าครองชีพของผู้
เช่ารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีร์ธร ธีรขวัญ
โรจน์ (2561) กลา่วว่า การบริการที่มีคณุภาพย่อมท าให้ลกูค้าชื่นชมและเกิดความพงึพอใจในธุรกิจนัน้ๆ 
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นอกจากนีย้ังเกิดการถ่ายทอดไปยังบุคคลอ่ืน ท าให้ธุรกิจมีภาพลกัษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ลูกค้าคนอ่ืนๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากคุณภาพการบริการสามารถตอบสนองในขัน้พืน้ฐานที่ไม่ได้
แตกต่างจากคู่แข่งขัน ผู้บริโภคก็จะพยายามหาปัจจัยหรือสินค้าและบริการอ่ืนๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 

ด้านการตัดสินใจ 
คณุภาพการบริการ ด้านความรวดเร็ว มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าจะใช้ข้อมลูต่างๆ เพื่อใช้ในการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้บริการตามค ามัน่สญัญาได้ตามวนัเวลาที่ก าหนด การให้บริการที่มีความรวดเร็วของผู้ให้
เช่าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าได้อย่างแท้จริง จะมีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า ในช่วงที่มีการการ
ตัดสินใจซือ้ ผู้บริโภคใช้กระบวนการประเมินผลโดยการค านวณด้านที่แตกต่างกันหรือมีการคิดเชิง
ตรรกะต่างๆ จนรอบคอบถึงจะมีการตดัสินใจซือ้ไม่ว่าจะเป็นคณุภาพการบริการหรือตัวผลิตภณัฑ์ ซึ่ง
บางครัง้ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือ้ทันทีโดยเชื่อมั่นในสญัชาตญาณของตนเองหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
ประกอบการตดัสินใจซือ้มากกว่าไว้ใจตวัเอง 

คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการใสใ่จรายละเอียดและการดแูลเอาใจใสข่องผู้ให้เช่าทัง้ก่อน
การเช่าพกั ระหว่างการเช่าพกัและหลงัการเช่าพกั พร้อมทัง้การน าข้อเสนอแนะของผู้ เช่าไปปรับปรุงการ
ให้บริการให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของณัฐ
กิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์ (2559) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการและทกัษะของตัวแทนขาย
คอนโดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตอบสนองข้อเรียกร้อง
ของลูกค้าในกรณีหากเกิดปัญหาตัวแทนขาย รวมทัง้การให้ความใส่ใจในการให้บริการโดยการตอบ
ค าถามและการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งเหตุผลดังกล่าวนัน้มีส่วนส าคัญต่อการตัดสิน ใจซื อ้
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตามคณุภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้ ด้านความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจ และด้านการรับประกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสมทุรปราการ ด้าน
การตดัสินใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ให้เช่ามกัจดัเตรียมบริการขัน้พืน้ฐานตาม
ความจ าเป็นให้แก่ผู้ เช่า เช่น ตู้  เตียง โต๊ะ เคร่ืองปรับอากาศ การแจ้งรายละเอียดข้อมูล ข้อปฏิบติัต่างๆ 
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ในระหว่างที่มีการเช่า รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่หลกัที่ผู้ ให้
เช่าต้องท าหน้าที่จนกว่าจะหมดสิน้สญัญาเช่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของภทัรา ภัทรมโน (2556) ได้
ศกึษาเร่ือง การรับรู้คณุภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว 
ในจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจจากบรรยากาศ และการตกแต่งของรีสอร์ทก่อนการ
ตดัสินใจเลือกเข้าพกั สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการให้บริการของที่พกัรีสอร์ทระดบั 4 ดาว แต่ละแห่งไม่ได้
แตกต่างกนัในเร่ืองสิ่งที่สมัผสัได้ ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ด้านการรับประกนัในการให้บริการ จึง
ท าให้ปัจจยัต่างๆ เหลา่นีไ้ม่ได้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ของผู้บริโภค 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 
คุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจลูกค้า มีผลต่อการ

ตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ เช่าหลังจากที่ได้ตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมไปแล้วจะมีการพิจารณาคณุภาพการบริการที่สามารถสร้างความน่าประทบัใจให้ตนเอง
มากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการตามค ามัน่สญัญาในการติดตามแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่
ได้แจ้งไว้กับผู้ เช่า รวมทัง้สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ เป็นสิ่งที่สามารถ
ประเมินหลงัการตดัสินใจเพื่อใช้ในการเช่าต่อไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 
(2561) กล่าวว่า หลังจากการให้บริการมีการติดตามคุณภาพการบริการที่ลูกค้าได้รับรวมทัง้ปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดจากการให้บริการเพื่อที่จะน ามาปรับปรุงให้มีคุณภาพต่อไป จะสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริการนบัเป็นสิ่งที่ส าคญัที่จะสามารถรักษาลกูค้าให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณุภาพการบริการ ด้านการรับประกนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้ให้เช่ามีความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสื่อมที่เกิดจากระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ประต ูหลอดไฟ การร่ัวซึมของน า้โดยมีการ
แก้ไขโดยไม่เก็บค่าเสียหายเพิ่มกับผู้ เช่า เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของผู้ ให้เช่าที่จะตอบสนอง
ความต้องการของผู้ เช่าได้ จะเป็นแนวทางหรือปัจจยัที่จะมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในครัง้
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของTuan (2018) ได้ศึกษาเร่ืองศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ที่พกัส าหรับนกัเรียนใหม่: กรณีศึกษาเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคญั
หลงัจากการได้ตดัสินใจเลือกพกัอาศยัคือ การสร้างการรับประกันในการบริการ ได้แก่ การจดัการที่พัก
ถกูสขุลกัษณะการสร้างความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ความปลอดภยันะหว่างพกัอาศยั มีระบบป้องกนัอคัคีภยั 
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ปัจจยัเหล่านีล้้วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักส าหรับนักเรียนใหม่: กรณีศึกษาเมืองดานงั ประเทศ
เวียดนาม 

คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
คอนโดมิเนียมในจังหวดัสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลงัการเช่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการที่ผู้ ให้เช่าให้ความเอาใจใส่ต่อผู้ เช่าโดยมีการ
สอบถามถึงปัญหาภายในห้องพกัอยู่เป็นระยะๆ เช่น ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั ข้อเสนอแนะที่
จะต้องการให้ผู้ ให้เช่าแก้ไขปรับปรุง และน าเอาข้อคิดเห็นนัน้มาปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม จะเป็นการ
สร้างความประทบัใจในการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลต่อแนวโน้มการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนรวมไปถึงการ
ต่อสญัญาเช่าในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของณัฐกิตต์ิ ศรีปัญญาวิชญ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและทักษะของตัวแทนขายคอนโดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 
และด้านการรู้จักและเข้าใจลกูค้า สามารถสร้างความประทับใจหลงัจากที่มีการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
มารยาทที่ดีของตัวแทนขาย มีความรู้ความเข้าใจต่อคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
เหล่านีจ้ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเกิดแนวโน้มการใช้
บริการซ า้ในอนาคต 

อย่างไรก็ตามคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สมัผสัได้และด้านความรวดเร็ว ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า ซึ่ง ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ หรือการให้บริการล้วนเป็นปัจจัย
ภายในที่ผู้ เช่าสามารถแจ้งให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ แต่ในส่วนของปัจจัย
ภายนอก เช่น การขาดการควบคุมการส่งเสียงดังและสร้างความร าคาญภายในคอนโดมิเนียม มักมี
ความส าคัญต่อสัญญาที่จะเช่าอาศัยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา ภัทรมโน (2556) ได้
ศกึษาเร่ือง การรับรู้คณุภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว 
ในจงัหวดัชลบรีุ พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการตอบสนองลกูค้า ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบรีุ เนื่องจากหลงัจากการใช้บริการแล้วสิ่ง
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ลกัษณะห้องพกั หรือความเต็มใจ 
กระตือรือร้นในการให้บริการ แต่ผู้บริโภคจะพิจารณาจากความปลอดภัยในการเข้าพัก สิ่งเหล่านีจ้ึง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านการตอบสนองลูกค้า ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเข้าพกัรีสอร์ท ระดบั 4 ดาว ในจงัหวดัชลบรีุ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ผู้ให้เช่าควรมุ่งเน้นไปยงักลุ่มเปา้หมายที่เป็นเพศหญิง อาย ุ50 ปีขึน้ไป รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 15,001 – 30,000 บาท พนกังานบริษัทเอกชน การศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยควรมีการออกแบบและตกแต่งห้องให้มีสดัส่วนที่เหมาะสมกบั
ขนาดห้อง มีความสวยงามและเป็นระเบียบ และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นภายในห้องที่ครบครัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอปุกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการท างาน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้จ านวนปลัก๊ไฟและแสงสว่าง
ที่เพียงพอให้เหมาะกับการท างาน  รวมไปถึงการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานของ
อปุกรณ์ภายในห้องให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

2. สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองลกูค้า มีข้อเสนอแนะดงันี ้
2.1 ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  ผู้ ให้ เช่าควรมุ่ ง เน้น ด้านการติดต่อสื่ อสาร  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริการ และปัญหาที่เกิดขึน้กรณีมีความจ าเป็น
ในระหว่างที่มีการเช่าห้องพัก เช่น การยืดหยุ่นการช าระค่าเช่าตามความเหมาะสมในกรณีที่ผู้ เช่า 
มีเหตจุ าเป็น 

2.2 ด้านการค้นหาข้อมูล ผู้ ให้เช่าควรมุ่งเน้นด้านการติดต่อสื่อสาร โดยเพิ่มความ
สะดวกในค้นหาข้อมลูให้แก่ผู้ เช่าที่หลากหลายช่องทาง เช่น นิติบุคคล สื่ออินเตอร์เน็ต Facebook 
ป้ายประกาศ หรือ เพจให้เช่าคอนโดมิเนียม รวมทัง้ควรมีการถ่ายภาพที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงของสภาพห้องในปัจจุบัน โดยเน้นเทคนิคการถ่ายภาพที่ท าให้เห็นได้หลากหลายมุมพร้อม
รายละเอียด ขนาดของห้อง สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ สถานที่ ใก ล้ เคียงที่ ส าคัญ  
การเดินทางต่างๆ เพื่อแสดงให้ผู้ เช่าได้เห็นถึงองค์ประกอบโดยรวมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 

2.3 ด้านการประเมินทางเลือก  ผู้ ให้ เช่ าควรมุ่ ง เน้น ด้านคุณ ค่าที่ จะได้ รับ   
โดยการแสดงถึงบริการที่แตกต่างจากคอนโดให้เช่าแห่งอื่นๆ เช่น การคืนก าไรให้แก่ผู้ เช่าเพื่อแสดง
ถึงการบริการที่ดีและใส่ใจต่อผู้ เช่าผ่านการให้ส่วนลดค่าเช่าเมื่อผู้ เช่าอยู่ครบตามสัญญาและ
ต้องการที่จะต่อสัญญาเช่าต่อไป รวมไปถึงการให้ของที่ระลึกในช่วงโอกาสส าคัญหรือวันพิเศษ 
เพื่อสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ เช่า 

2.4 ด้านการรับ รู้ความต้องการ ผู้ ให้ เช่ าควรมุ่ ง เน้น ด้านการติดต่อสื่ อสาร  
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าสามารถต่อรองในเร่ืองต่างๆ เช่น อัตราค่าเช่า ระยะเวลาของสัญญา 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในห้อง สิทธ์ิในการจอดรถหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ห้อง เป็นต้น เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เช่า รวมทัง้ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ให้เช่าและ
ผู้ เช่า 
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2.5 ด้านการตัดสินใจ ผู้ ให้เช่าควรมุ่งเน้นด้านต้นทุนของผู้บริโภค โดยการแจกแจง
ระบุรายละเอียดในสญัญาที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน เช่น เงินมดัจ า เงินประกันของเสียหาย 
ค่าปรับกรณีจ่ายเงินลา่ช้ากว่าก าหนด การบอกเลิกสญัญา รวมไปถึงข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่ได้มีการตก
ลงกนัไว้กบัผู้ เช่าตัง้แต่ครัง้แรกก่อนท าสญัญา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ ให้เช่าและ 
ผู้ เช่า  

3. คณุภาพการบริการ มีข้อเสนอแนะดงันี ้
3.1 ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า ผู้ ให้เช่าควรมุ่งเน้นด้านความเชื่อถือและความ

ไว้วางใจ โดยการให้ความเอาใจใส่ต่อผู้ เช่าผ่านการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงหรือตรวจสภาพการ  
ใช้งาน และมีการเปลี่ยนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องให้ใหม่ เช่น เคร่ืองซกัผ้า หรือเคร่ืองปรับอากาศ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ในกรณีที่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่านีเ้ก่าและมีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถใช้งานได้
สมบรูณ์ 

3.2 ด้ านการตั ดสิ น ใจ  ผู้ ใ ห้ เช่ าควรมุ่ ง เน้ น ด้ าน การดู แ ล เอาใจ ใส่ ลู ก ค้ า  
การสอบถามปัญหาที่เกิดขึน้แก่ผู้ เช่าในระหว่างที่พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมอยู่เป็นระยะๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้มาประเมินในการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ เช่าให้มากที่สดุ 

3.3 ด้านการค้นหาข้อมูล  ผู้ ให้ เช่าควรมุ่ ง เน้น ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูก ค้า  
โดยการเอาใจใส่ต่อการตอบค าถามหรือให้ข้อมูลเพื่อตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ส าหรับการเช่าด้วยความชัดเจน เช่น ขัน้ตอนการเช่าคอนโดมิเนียม ขนาดห้อง สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในห้อง  ราคา พืน้ที่สว่นกลาง ที่จอดรถ รวมไปถึงสิ่งอ่ืนๆ ที่ผู้ เช่าร้องขอที่สามารถจดัหา
ได้ตามความเหมาะสม 

3.4  ด้ านการ รับ รู้ค วาม ต้องการ ผู้ ใ ห้ เช่ าควรมุ่ ง เน้ น ด้ าน การ รับป ระกัน  
โดยการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ เช่าโดยอ านวยความสะดวกในการเปิดห้องพักเพื่อให้ผู้ เช่าได้ชม
ห้องได้ก่อนตัดสินใจ รวมทัง้การพาชมบรรยากาศรอบคอนโดมิเนียม เพื่อให้เห็นความเป็นอยู่และ
บรรยากาศจริง พร้อมตอบค าถามและให้รายละเอียดเก่ียวกบัห้องพกัได้อย่างชดัเจน 

3.5 ด้านการประเมินทางเลือก ผู้ ให้เช่าควรมุ่งเน้นด้านสิ่งที่สมัผัสได้ โดยการจัดหา
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องให้ครบครัน เช่น ทีวี แอร์ ตู้ เย็น โซฟา เคร่ืองท า
น า้อุ่น ตู้ เสือ้ผ้า ที่นอนพร้อมฟูก ชัน้วางของ โต๊ะเก้าอี ้ผ้าม่าน ที่วางรองเท้า ถงัขยะ เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ เช่าสามารถเข้าอยู่ได้ทนัที อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มทางเลือกในการตดัสินใจของผู้ เช่าด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับการบอกเล่าแบบปากต่อปากของผู้ เช่า

คอนโดมิเนียม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมให้เช่าเพิ่มมากขึน้  
2. ควรมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกของผู้ เช่าคอนโดมิเนียม เพื่อให้ผู้ ให้เช่าน ามาเป็น

ข้อมลูในการปรับปรุง และแก้ไขและวางกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัผู้ เช่าต่อไป 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเช่าคอดนโดมิเนียม เช่น 

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ  
เพื่อสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางให้เกิดการวางแผนให้แก่ผู้ ให้เช่าคอนโดมิเนียมได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ควรมีการศึกษาการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในด้านพฤติกรรมหลังการเช่า  
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจหลังการเช่าที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เช่าได้อย่างเหมาะสม 
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                                        เลขที่แบบสอบถาม 

 
 

 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการ

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 

ค าชีแ้จงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึน้มาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตปริญญาโท 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดสมุทรปราการ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

ข้อมูลของท่านจะใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านัน้ และข้อมูลที่ได้รับจะถูกปิดเป็นความลับ

และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน ทัง้นีผู้้ วิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามในครัง้นี ้

 โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถาม 4 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
 ส่วนที่ 3 คุณภาพการบริการ 
 ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ตอนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ❑ ที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ     
❑  ชาย   ❑  หญิง              

2. อายุ    
❑   20 -29 ปี   ❑  30 – 39 ปี 
❑   40 – 49 ปี   ❑  50 ปีขึน้ไป 

3.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
❑  ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
❑  15,001 – 30,000 บาท  
❑  30,001 – 45,000 บาท 
❑  45,001 บาท ขึน้ไป 

4.  สถานภาพสมรส 
❑ โสด    ❑  สมรส/อยู่ด้วยกนั     ❑ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่      

5. อาชีพ 
❑  นิสิต/นกัศกึษา   ❑  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
❑  พนกังานบริษัทเอกชน  ❑  ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ   
❑  แม่บ้าน/พ่อบ้าน /เกษียณอายุ ❑  อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.....................  

6. ระดับการศึกษา   
❑  ต ่ากว่าปริญญาตรี 
❑  ปริญญาตรี   
❑  สงูกว่าปริญญาตรี   

7. ภูมิล าเนา 
ภมูิล าเนาของท่านอยู่จงัหวดั…………………  
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ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

ค าชีแ้จง โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านคุณค่าที่จะได้รับ 

1. คอนโดมิเนียมมีชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดี           

2. ช ุมชนหรือย่านที่คอนโดตั้งอยู่มีความปลอดภัย           

3. คอนโดมิเนียมมีการใช้อปุกรณ์ที่มีเทคโนโลยี
ทนัสมยั เช่น ระบบคีย์การ์ดหรือสแกนลายนิว้มือ 

          

4. คอนโดมีการบ ารุงรักษา การท าความสะอาด 
ที่สม ่าเสมอ 

          

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 

1. อตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัขนาด 
ของห้อง 

          

2. การคิดค่าสาธารณปูโภค (ค่าน า้ ค่าไฟ) มีความ
เหมาะสม 

          

3. มีการแจ้งอตัราค่าเช่าคอนโดมิเนียมและอธิบาย
รายละเอียดอย่างชดัเจน 

          

4. การเก็บค่ามดัจ าค่าเช่าห้องพกัมีความเหมาะสม           
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ตอนที่ 2 (ต่อ) 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านความสะดวก 

1. คอนโดมิเนียมมีที่จอดรถเพียงพอ           

2. ท าเลที่ตัง้ของคอนโดมิเนียมมีความสะดวกในการ
เดินทาง 

          

3. บริเวณคอนโดมิเนียมมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย           

4. คอนโดมิเนียมตัง้อยู่ใกล้ศนูย์การค้าหรือร้านสะดวกซือ้           

ด้านการติดต่อสื่อสาร 

1. ผู้ให้เช่ามีการแจ้งข้อมลูข่าวสารหรือกิจกรรมภายใน
คอนโดมิเนียมแก่ท่านอยู่เสมอ 

          

2. ผู้ให้เช่ามีการอธิบายข้อก าหนด รายละเอียดในสญัญา
เช่าต่อท่านด้วยความชดัเจนและเข้าใจง่าย 

          

3. ท่านสามารถติดต่อผู้ให้เช่าได้มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น 
โทรศพัท์, Email, Line เป็นต้น 

          

4. ผู้ให้เช่ามีทกัษะในการสื่อสารที่ดี เช่น พดูจาไพเราะ            

5. ท่านสามารถติดต่อผู้ให้เช่าได้ตลอด 24 ชัว่โมง กรณีมี
ความจ าเป็น 
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ตอนที่ 3 คุณภาพการบริการ 
ค าชีแ้จง โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

คุณภาพการบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านสิ่งท่ีสัมผัสได้ 

1. คอนโดมิเนียมมีการออกแบบ และตกแต่งภายใน
ห้องพกัที่สวยงาม 

          

2. ห้องพัก มีอปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน เช่น ตู้  เตียง เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น ฯลฯ 

          

3. คอนโดมิเนียม มีร้านซกั รีด หรือเคร่ืองซกัผ้า
หยอดเหรียญที่มีสภาพพร้อมใช้งาน 

          

4. คอนโดมิเนียมมีพืน้ที่สว่นกลาง เช่น ฟิตเนส สระว่าย
น า้ ห้องอ่านหนงัสือ ที่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 

          

ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ 

1. ผู้ให้เช่าสามารถให้บริการตามค ามัน่สญัญาได้ 
เช่น สามารถสง่ช่างหรือเจ้าหน้าที่ไปให้บริการได้
ตามวนัเวลาที่ก าหนด 

          

2. ผู้ ให้เช่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี           

3. ผู้ ให้เช่าสามารถให้ข้อมลูได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง           

4. ผู้ให้เช่าให้บริการด้วยมาตรฐานที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย           

5. คอนโดมิเนียมมีระบบการเก็บรักษา เอกสารหรือ
พสัดทุี่สง่ให้แก่ผู้ เช่าเป็นอย่างดี  
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
 

คุณภาพการบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านความรวดเร็ว 

1. ผู้ให้เช่าสามารถให้บริการต่างๆ แก่ผู้ เช่าด้วยความ
รวดเร็ว 

          

2. เจ้าหน้าที่คอนโดมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้
เช่า เช่น อยู่ในออฟฟิศ หรือ อยู่ประจ าต าแหน่งให้บริการ 

          

3. ผู้ให้เช่ามีความตัง้ใจและมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

          

4. ผู้ให้เช่ามีการติดตามปัญหาของผู้ เช่าอย่างไม่ละเลย           

5. คอนโดมีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้ครัง้ละหลายคน 

          

ด้านการรับประกัน 

1. ผู้ให้เช่ามีความรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดใน
การให้บริการ เช่น แจ้งข้อมลูที่ผิดท าให้ผู้ เช่าเสียเวลา 

          

2. ผู้ให้เช่าสามารถตอบค าถามและข้อสงสยัต่อท่านได้
เป็นอย่างดี 

          

3. ผู้ให้เช่าท าสญัญาเช่าที่มีเงื่อนไขมีความชดัเจน โดยไม่
เป็นการเอาเปรียบท่าน 

          

4. บริเวณทางเข้าคอนโดมิเนียมมีการติดไฟสอ่งสว่างที่
เพียงพอ เพื่อสร้างความปลอดภยัแก่ท่าน 
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
 

คุณภาพการบริการ 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 

1. ผู้ให้เช่ามีความยืดหยุ่นให้ท่านช าระค่าเช่าเกินเวลา
ที่ก าหนดได้ตามเหมาะสม ในกรณีที่มีความจ าเป็น 

          

2. ผู้ให้เช่ามีความยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ เช่าและ
พร้อมน าไปปรับปรุงการให้บริการ 

          

3. ผู้ให้เช่ามีการติดตัง้ Internet Wifi ภายในห้องพกั           

4. ผู้ให้เช่ามีการสอบถามถึงปัญหาภายในห้องพกั เช่น 
ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั  
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ตอนที่ 4 การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมในจังหวัดสมุทรปราการ 
ค าชีแ้จง  โปรดข้อความและท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านการรับรู้ความต้องการ 

1. ท่านต้องการเช่าคอนโดมิเนียมที่มีการรวมค่าส่วน 
กลางแล้ว           

2. ท่านต้องการเช่าคอนโดมิเนียม ที่มีการจัดการกับ
ปัญหาสิ่งที่รบกวนภายในห้องอย่างจริงจัง เช่น กลิ่น
บหุร่ี กลิ่นตามท่อระบายน า้ 

          

3. ท่านมีการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมจากโปรโมชัน่ที่
น่าสนใจเป็นหลกั 

          

4. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกเช่าต้องมีการบริการท่ีดี 
และมีกฎระเบียบในคอนโดมิเนียมที่ชดัเจน 

          

5. ท่านต้องการคอนโดมิเนียมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

          

ด้านการค้นหาข้อมูล 

1. ท่านหาข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม ก่อนการ
ตดัสินใจเช่า โดยมีการหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต ป้าย
ประกาศ เป็นต้น 

          

2. ท่านมีการศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมใน
แต่ละแห่งก่อนการตดัสินใจเช่า 
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ตอนที่ 4 (ต่อ) 
 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านการค้นหาข้อมูล (ต่อ) 

3. ท่านมีการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม 
จากเพื่อน หรือคนใกล้ชิด 

          

4. ท่านมกัน าประสบการณ์การเช่าคอนโดมิเนียมใน
อดีตมาพิจารณาในการเช่าครัง้ต่อไป 

          

5. ท่านมีการสอบถามจากผู้ที่เคยพกัอาศยัจริงใน
คอนโดมิเนียมที่ท่านสนใจเช่า 

          

ด้านการประเมินทางเลือก 

1. ความสะอาดและความสวยงามของตึก อาคาร 
มีอิทธิพลต่อการเช่าคอนโดมิเนียมของท่าน 

          

2. สภาพแวดล้อมบริเวณรอบคอนโดมิเนียม มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมของท่าน 

          

3. ระยะเวลาในการเดินทางไปยงัสถานที่ท างานหรือ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม มีอิทธิพลต่อการเช่า
คอนโดมิเนียมของท่าน 

          

4. คณุภาพการบริการของผู้ให้เช่า มีอิทธิพลต่อการเช่า
คอนโดมิเนียมของท่าน 
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ตอนที่ 4 (ต่อ) 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านการตัดสินใจ 

1. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจากได้
ชมบรรยากาศห้องจริงก่อนการเช่าพกั 

          

2. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจากมี
สถานที่ตัง้ใกล้แหลง่ชมุชน 

          

3. ท่านตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจาก
ระบบการจัดการ ขัน้ตอน การด าเนินงานของผู้ ให้เช่า
มีความเป็นระบบ 

          

4. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจาก
ขนาดห้องเหมาะสมกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ของท่าน 

          

5. ท่านตดัสินใจเช่าคอนโดมิเนียมแห่งนี ้เนื่องจากมี
การแบ่งพืน้ที่ใช้สอยออกเป็นสว่น ๆ เช่น ห้องครัว 
ห้องนอน 

          

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า 

1. มีมาตรการเพื่ อ รักษาความเรียบร้อยภายใน
คอนโดมิเนียม เช่น ว่ากล่าวตกัเตือน ส าหรับห้องที่ส่ง
เสียงดงัและสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ อ่ืน 

          

2. คงอตัราค่าเช่า ถึงแม้จะมีการปรับขึน้ของราคาค่า
เช่าตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
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ตอนที่ 4 (ต่อ) 

การตัดสินใจเช่าคอนโดมิเนียม 

ระดับความคิดเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (5

) 

เห
น็ด้

วย
 (4

) 

ไม่
แน่

ใจ
 (3

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 (2

) 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง
 (1

) 

ด้านพฤติกรรมหลังการเช่า (ต่อ) 

3. ผู้ ให้เช่ามีการซ่อมบ ารุงหรือตรวจสภาพการใช้งาน เช่น  
ล้างแอร์ เป็นประจ า           

4. เมื่ออปุกรณ์มีการช ารุดจากความเสื่อมของอปุกรณ์  
มีการซ่อม/เปลี่ยน โดยผู้ให้เช่าไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
จากท่าน 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 

รองศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา  อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร. ณฐัยา ประดิษฐ์สวุรรณ  อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายธนพฒัน์ แซ่ลี ้
วัน เดือน ปี เกิด 20 กรกฏาคม 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดัสมทุรปราการ 
วุฒกิารศึกษา 2559 วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2562 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 584/1 หมู่บ้านเทพานิเวศน์ ถนนเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรปราการ 10270   
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