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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคท่ี
เช่าพกัอาศยัอยู่ในคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 และ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลสบางนา กม. 3 ผลการวจิยัพบวา่  

1. พฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคท่ีเช่าพกัอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมคอนโด
ลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานท่ีท างานในปัจจุบนัอยูบ่ริเวณชาน
เมืองหรือนอกเมือง ร้อยละ 78.50 เดินทางไปท างานโดยรถเมล์ ร้อยละ 62.00 ปกติจะอาศยัใน
โครงการในช่วงวนัเสาร์ อาทิตย ์ร้อยละ 49.00 เหตุผลท่ีเลือกพกัอาศยัคอนโดฯ เพราะว่า ความ
สะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 34.75 สืบหาขอ้มูลจาก Facebook ร้อยละ 36.25 และส่วนใหญ่เคยเช่า
คอนโดฯ มาแลว้ 3 แห่ง ร้อยละ 54.50  

2. ในภาพรวม ผูบ้ริโภคท่ีมีการเดินทางไปท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 
ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ดา้นผลิตภณัฑ์  แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ี
                                                 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากวทิยานิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
เลือกเช่าลุมพีนีเพลส บางนา กม. 3 ซ่ึงไดผ้า่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 
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ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ด้านสถานท่ีตั้ง และดา้นกระบวนการ
บริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานท่ีท างานใน
ปัจจุบนัอยูใ่นท าเล แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นบุคลากร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
หมายเหตุ : ค าส าคญั (Key Words) ไดแ้ก่ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (2) การเลือกเช่า  

 
Abstract 

The purpose of the research to study (1) The living behaviors of consumer for choose of 
rental room at Lumpini Place Bangna Km.3 Condo. And to study factors affect to consumer 
behaviors for choose of rental room at Lumpini Place Bangna Km.3 Condo. The result of the 
research found that  

1. the mostly sampling did do the work at suburban areas or out of town at 78.50 
percentage, The sampling were going to the office by bus at 62.00 percentages, Usually, they 
were living at condo on Saturday and Sunday at 49.00 percentage, the reasonable to rent the 
condo because journey convenience at 34.75 percentage.  Investigate information mostly was 
from Facebook at 36.25 percentages and the sampling mostly used to rent for 3 condo units at 
54.50 percentages.  

2. Consumers difference of journey to do the work of samples had opinions to the 
marketing affected significantly consumer behaviors for choose a rental room Lumpini Place 
Bangna Km.3 Condo at 0.05 statistical levels. The consideration in each aspect found that the 
difference of educational factors had opinions to the marketing mix affected significantly 
consumer behaviors for choose rental room on a product at the level of 0.05 statistical. The 
difference monthly income of samples had opinions to the marketing mix affected significantly 
consumer behaviors for choose rental room on a place and process services at the level of 0.05 
levels. And found that the difference of the office locations of samples had opinions to the 
marketing mix affected consumer behaviors for choose rental room on a product and people with 
significantly at 0.05 levels statistical. 



 

 

บทน า 
ตลาดท่ีอยูอ่าศยัทั้งในดา้นอุปสงค์และอุปทานจะปรับตวัดีข้ึนกวา่ปี 2560 โดยเป็นผลจาก

การขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งภาคการส่งออก และการท่องเท่ียว รวมถึงการ
ลงทุนโครงการรถไฟฟ้า สายต่าง ๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั้นมาตรการ ก ากบัดูแลสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอ่าศยัของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2562 คาด
ว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิและสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีการเร่งตวัก่อนท่ีจะมีมาตรการบงัคบัใช ้
(ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย,์ 2561) การลงทุนคอนโดให้เช่าอาศยัในประเทศไทยมี Rental Yield 
5% ซ่ึงสูงกวา่ประเทศอ่ืน ๆ อยา่งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ฮ่องกงและจีน เป็นตน้ ท่ีมี Rental 
yield อยู่ท่ี 2-3% ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การเจริญเติบโตและขยายตวัเพิ่มมากข้ึน (น ้ าทิพย ์ 
อุดมวงัตาดี, 2558) แสดงรายละเอียดไดด้งัภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 
ภาพที ่1 แสดงราคาเช่าเฉล่ียอพาร์ตเมนท ์และสัดส่วนอตัราผลตอบแทนจากการใหเ้ช่าอาศยั 

ทีม่า : ฝ่ายวจิยัและพฒันากลยทุธ์ บริษทั พลสั พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ากดั ณ 25 กรกฎาคม 2561 
 
ปัจจุบนัสถานการณ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ต่างก็แข่งขนัเปิดครงการ

ใหม่ และกระตุน้การขายห้องชุดพร้อมอยู่ ส่งผลท าให้คอนโดมิเนียมท่ีเกิดข้ึนใหม่มีจ  านวนมาก
โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าซ่ึงการแข่งขนักนัสูงน้ี (ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย,์ 2561) คอนโด
ลุมพินีเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงมีผูส้นใจพกัอาศยัแต่ไม่สะดวกท่ีจะเป็นเจา้ของหรือตอ้งการอาศยั
ชัว่คราวประมาณ 1-2 ปี ก็อาจสนใจเช่าคอนโดมิเนียม ถึงแมว้า่หอพกัและอพาร์ทเมนตจ์ะมีค่าเช่าท่ี
ถูกกวา่ก็ตาม ซ่ึงช่องทางปล่อยให้เช่ามีหลายวิธี ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟสบุ๊ก 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ คอนโดให้เช่า ฯลฯ ซ่ึงจะเป็นแหล่งท่ีผูใ้ห้เช่า และผูส้นใจเช่ามาเจอกัน
โดยตรง ไม่ตอ้งผ่านนายหน้า และบางคร้ังก็อาศยัเอเยนต์ช่วยฝากประกาศ แต่อย่างไรก็ตาม การ



 

 

ลงทุนคอนโดมิเนียมปัจจุบนัมี “ผูใ้ห้เช่า” มีมากกว่า “ผูเ้ช่า” ซ่ึงเปรียบเสมือนอุปสงค์ไม่เท่ากบั
อุปทาน (กิตตินนัท ์นาคทอง, 2561) 

การศึกษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส
บางนา กม. 3" ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงคอนโดมิเนียมพกัอาศยัให้เช่าได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูส้นใจหรือประชาชนท่ีตอ้งการเช่าอาศยัคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชชี้วติประจ าวนัของผูบ้ริโภคท่ีเช่าพกัอาศยัอยูใ่นคอนโดลุมพินี
เพลส บางนา กม. 3 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บาง
นา กม. 3 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่าพกัอาศยัภายในคอนโดลุมพินีเพลส บางนา 

กม. 3 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่าพกัอาศยัภายในคอนโดลุมพินีเพลส บางนา 

กม. 3 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
1. ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนั

ของผูบ้ริโภค 
2. ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรม

การเลือกท่ีพกัอาศยั และแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 



 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื ่อทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเช่าพกัอาศยัคอนโดลุมพินีเพลส บางนา 

กม. 3 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบผูใ้ห้เช่าใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคอนโดมิเนียมพกั

อาศยัให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูส้นใจหรือประชาชนท่ีตอ้งการเช่าอาศยัคอนโดลุมพินี
เพลส บางนา กม. 3 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  และ
แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี 

ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552 : 241) ได้
กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การเลือกสรร การ
ประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคลนั้น ๆ  

ชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเลือกสรร(Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ(Dispose) ของ
สินคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) กมลภพ ทิพยป์าละ(2555) ไดอ้ธิบายถึง 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัในลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุ รายได ้ระดบัการศึกษา เป็นตน้ และยงัมี
ปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีท าใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั 

องค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค ปรัชญา  ปิยะรังสี (2554, หน้า 67-68) กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยใช ้ 7  ค  าถาม 
(6Ws 1H) ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หา 7 ค าตอบ (7Os) ไดแ้ก่  (1) ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ ตลาดเป้าหมาย (Target Market) 
หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) (2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) 
กล่าวคือ ในการเลือกเช่าคอนโดมิเนียมเพื่อพกัอาศยันั้น จึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
หรือคาดหวงัไว ้เช่น ราคาค่าเช่า ท าเลท่ีตั้ง ความสะดวกสะบายในการเดินทาง สภาพแวดลอ้ม และ
สภาพสังคม เป็นตน้ (3) ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) กล่าวคือ การเลือกเช่า
คอนโดมิเนียมผูบ้ริโภคอาจตอ้งการเลือกอยู่ใกล้ท่ีท  างาน สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีความ



 

 

ปลอดภยั เป็นตน้ (4) ใครบา้งท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) 
กล่าวคือ ผูท่ี้ตอ้งการหาเช่าคอนโดมิเนียมอาจตอ้งการความคิดเห็นจากบิดามารดา  ญาติพี่นอ้ง  เพื่อน 
หรือคนรู้จกั เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) กล่าวคือ การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกเช่าคอนโดมิเนียมนั้นมกัจะค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ท าเลท่ีตั้งของคอนโดมิเนียมตอ้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานท่ีท างาน หรือตอ้งการหาเช่า
คอนโดมิเนียมเพราะเหน่ือยหน่ายกบัการเสียเวลาในการเดินทาง  เป็นตน้ (6)  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) กล่าวคือ การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกเช่าคอนโดมิเนียมเพื่อการอยูอ่าศยั
อาจให้ความส าคัญต่อการเดินทาง มีความสะดวก มีการรักษาความปลอดภัยท่ีดี ตั้ งอยู่ใกล้
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ (7) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) กล่าวคือ ก่อนการ
ตดัสินใจเลือกเช่าคอนโดมิเนียมผูบ้ริโภคมกัจะท าการสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อคน้หาฃขอ้มูลมาใชใ้นการ
เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของคอนโดมิเนียมต่าง ๆ  

ลกัษณะพฤตกิรรมการเลอืกซื้อของผู้บริโภค  สุดาพร  กุณฑลบุตร (2552) กล่าวไวด้งัน้ี 

1. ลกัษณะการประเมินพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีนักการตลาดตอ้งประเมินคือ 
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีพื้นฐานอยู ่5 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริโภคจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
(2) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการอะไร (3)  ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการจากท่ีไหน (4)  ผูบ้ริโภค
ซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือไร และ (5)  ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการโดยวธีิใด 

2. การแลกเปล่ียนทรัพยากรของผูบ้ริโภค การแลกเปล่ียนเกิดจากนกัธุรกิจตอ้งการจะขาย
สินคา้หรือบริการ ส่วนผูบ้ริโภคก็ตอ้งการสินคา้หรือบริการเพื่อมาใชต้อบสนองความตอ้งการ การ
แลกเปล่ียนของผูบ้ริโภคไม่ใช่ใชเ้งินเพียงแต่อยา่งเดียว แต่จะใชเ้วลา ความรู้ความเขา้ใจ  

Kotler, P., & Keller, K. L. (2009) ไดอ้ธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing 
Mix 7P’s) ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชเ้พื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ มีทั้งหมด 7 
กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค เช่น สินคา้ บริการ สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล เป็นตน้ (2) ราคา (Price) หมายถึง การ
ก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์หอ้ยูใ่นรูปของเงินตราเป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพและคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์ (3) การจดัจ าหน่าย หรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
สนใจและอยากรู้รายละเอียดของผลิตภณัฑ์  (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการ
ติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ (5) บุคลากร (People) ตวัแทนของธุรกิจท่ีส่งมอบบริการ
โดยตรงแก่ผูบ้ริโภค (6) กระบวนการ (Process) เป็นระบบท่ีธุรกิจเลือกใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพื่อ



 

 

เป็นขอ้ก าหนดให้มีความชดัเจน และ (7) การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) โดยการสร้างคุณภาพโดยรวมแก่สินคา้และบริการ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคท่ีเช่าพกัอาศยัอยู่ในคอนโด

ลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บาง

นา กม. 3 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาจดัท าข้ึนจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้ค าถามวา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีหรือไม่ จากนั้นจึงปรับปรุงแกไ้ขใหแ้บบสอบถามมีความเท่ียงตรงต่อไป 

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริโภคท่ีเช่าคอนโดฯ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง
จ านวน 30 ราย ซ่ึงผลการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .950 อยูใ่นเกณฑดี์มาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ออกแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนดไว ้
2.  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง โดยเลือกเฉพาะผูเ้ช่าพกัอาศยัภายในคอนโด

ลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 ตั้งแต่วนัท่ี 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จนถึงวนัท่ี 25 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อคดัเลือกแบบสอบถามท่ีไม่
สมบูรณ์ครบถว้นออก 

การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ด้วยสถิติแจกแจงค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายตวัแปรข้อมูลทัว่ไป และตวัแปรพฤติกรรมการใช้



 

 

ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค และใชส้ถิติแจกแจงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการอธิบายตวัแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ 

2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปร
อิสระคือ ขอ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมการใชชี้วติประจ าวนัของผูบ้ริโภค และตวัแปรตามคือ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3โดยใชส้ถิติ t-test 
ส าหรับตวัแปรอิสระท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เพศ และใชส้ถิติ One-way ANOVA ส าหรับตวัแปรอิสระ
ท่ีแบ่งไดม้ากกวา่ 2 กลุ่ม ในกรณีท่ีพบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั จะท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของ Fisher’s Least - Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวจัิย 

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า  
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานท่ีท างานในปัจจุบนัอยู่บริเวณชานเมืองหรือนอกเมือง จ านวน 314 คน 
(ร้อยละ 78.50)  เดินทางไปท างานโดยรถเมล์ จ  านวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) ปกติจะอาศยัใน
โครงการในช่วงวนัเสาร์ อาทิตย ์จ านวน 196 คน (ร้อยละ 49.00) เหตุผลท่ีเลือกพกัอาศยัคอนโดฯ 
เพราะว่า ความสะดวกในการเดินทาง จ านวน 139 คน (ร้อยละ 34.75) สืบหาขอ้มูลจาก Facebook 
จ  านวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และเคยเช่าคอนโดฯ มาแลว้ 3 แห่ง จ านวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) 

2. ในภาพรวม ผูบ้ริโภคท่ีมีการเดินทางไปท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 
ในภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ดา้นผลิตภณัฑ์  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ด้านสถานท่ีตั้ง และด้าน
กระบวนการบริการ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
สถานท่ีท างานในปัจจุบนัอยูใ่นท าเล แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านบุคลากร แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 



 

 

อภิปรายผล 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานท่ีท างานในปัจจุบนัอยู่บริเวณชานเมืองหรือนอกเมือง ร้อยละ 

78.50  เดินทางไปท างานโดยรถเมล์ ร้อยละ 62.00 ปกติจะอาศยัในโครงการในช่วงวนัเสาร์ อาทิตย ์
ร้อยละ 49.00 เหตุผลท่ีเลือกพกัอาศยัคอนโดฯ เพราะวา่ ความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 34.75 
สืบหาขอ้มูลจาก Facebook ร้อยละ 36.25 ส่วนใหญ่เคยเช่าคอนโดฯ มาแลว้ 3 แห่ง ร้อยละ 54.50 
สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ท่ีพบว่า ในภาพรวม ผูบ้ริโภคท่ีมีการเดินทางไปท างาน ต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ 
ลุมพีนี เพลส บางนา กม. 3 ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจตอ้งการเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 เพราะมีราคาเช่าท่ี
เหมาะสม สามารถเดินทางไปท างานได ้แต่ผูบ้ริโภคบางคน อาจตอ้งการเช่าคอนโดลุมพินีเพลส 
บางนา กม. 3 เพราะอยูใ่กลโ้รงเรียนของบุตรหลาน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา  มีการเดินทางไปท างาน และมี
สถานท่ีท างานในปัจจุบนัอยูใ่นท าเล ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นเพราะวา่ คอนโดฯ ลุมพีนี เพลส บางนา กม. 3 ตั้งอยูใ่นท าเลทีดีอยูใ่นแหล่ง
ชุมชน สามารถเดินทางไปสถานท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชยัยุทธ์  จูมตะคุ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบวา่ ปัจจยัการศึกษา แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ดา้นสถานท่ีตั้ง พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ ดา้นสถาน
ท่ีตั้ง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นเพราะ ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเช่าคอนโดฯ 
อาจมีบา้นพกัอาศยัอยู่จงัหวดัท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั และมีสถานท่ีท างานอยู่ไม่ไกลจาก
คอนโดฯ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการการเช่า เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางในวนัท างานจนัทร์ ถึง
วนัศุกร์ ส่วนวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวนันขตัฤกษ์ ก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้สะดวก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ ประกอบมูล (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ



 

 

เลือกเช่าหอพกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัรายได ้มีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั ดา้นสถานท่ีตั้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีการเดินทางไปท างาน ต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นเพราะวา่ การ
ส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัที่ท  าให้ผูบ้ริโภคที่ตอ้งการเช่าคอนโดฯ สามาถหาขอ้มูลการเช่า
ผูบ้ริโภคที่ตอ้งการเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ ชยัยุทธ์  จูมตะคุ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
เลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าท่ี
พกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.4 ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานท่ีท างานในปัจจุบนัอยูใ่นท าเล แตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่า
คอนโดฯ ดา้นบุคลากร แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นเพราะวา่ ผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการเลือกเช่าคอนโดฯ บางคนอาจตอ้งการไดรั้บบริการจากนิติบุคคลเฉกเช่นเดียวกบัเจา้ของ 
และผูบ้ริโภคบางคนอาจตอ้งการใหนิ้ติบุคคลท่ีเนน้เร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแลรักษา
ความปลอดภยัท่ีดี เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชยัยุทธ์  จูมตะคุ (2551) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัรังสิต อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.5 ดา้นกระบวนการบริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดฯ  
ดา้นกระบวนการบริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นเพราะวา่ ผูบ้ริโภค
ในการเลือกเช่าคอนโดฯ ตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการให้บริการแก่ผูเ้ช่าดว้ย
ความเท่าเทียมกนักบัเจา้ของคอนโดฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชชัวาล  เวศยว์รุตม ์(2553) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม พบวา่ ปัจจยัรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน มีผลท าให้การตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของ
ผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 



 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เจา้ของห้องควรปรับรูปแบบภายในห้องพกัให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

ให้ความส าคญักบัส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั เพราะเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีผูเ้ช่ามีความ
ตอ้งการ เช่น ไมโครเวฟ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต ตูเ้ยน็ เป็นตน้ 

2. ควรก าหนดราคาค่าเช่าห้อง และการวางเงินประกนัให้เหมาะสมกบัรายไดต่้อเดือนของ
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3   

4. เจา้ของห้องควรมีการเอาใจใส่ต่อผูเ้ช่า ดว้ยการสอบถามหรือทกัทายถึงความเป็นอยู ่ 
ความสะดวกสบายที่ไดร้ับ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้ช่ารู้สึกไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากเจา้ของห้อง
ดว้ยความเต็มใจ 

5. เจา้ของห้องควรดูแลห้องพกัท่ีให้เช่า ให้มีความสะอาด ปลอดภยั เป็นระเบียบเรียบร้อย  
ซ่ึงถือเป็นปัจจยัพื้นฐานที่ที่พกัอาศยัพึงมี อนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอ้ยูอ่าศยั ผูเ้ช่าจึง
พิจารณาส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้น การมีการจดัการที่ดีเพื่อให้ที่พกัมีสภาพแวดลอ้มที่ดี ก็
เป็นการเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจเลือกเช่าไดม้ากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโด
ลุมพินีเพลส บางนา กม. 3” หากมีการศึกษาในเร่ืองต่อ ๆ ไป ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะให้มีการศึกษา
ในเชิงลึกเก่ียวกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกเช่าคอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม. 3 
เพื่อให้เจ้าของห้องพักและผู ้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปขยายผลและน าไปใช ้
ประโยชน์ไดม้ากข้ึน 
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