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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อการศึกษาคุณค่าตราสินคา้และรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า  ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู 
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการิเคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 
การทดสอบค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็น เพศชาย อาย ุ31-40 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001-45,000 บาท  ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ 
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า  และด้านคุณภาพการรับรู ้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็นและดา้นกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purpose of this research is to study the brand values and lifestyle factors 

influencing the decision-making process in terms of purchasing high-rise condominiums 
along the sky train and subway lines among 400 consumers in the Bangkok metropolitan 
area.  A questionnaire was used as a tool to collect the data and the statistics used for 
data analysis included percentage, mean and standard deviation. The hypotheses testing 
consisted of a t-test, a one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The 
results were as follows: the majority of the consumers were male, 31-40 years of age, held 
a Bachelor’s degree or lower, worked as company employees and an average monthly 
income of 30,001-45,000 Baht. Consumers of different educational levels and occupation 
differed and influenced decision-making in purchasing high-rise condominiums along sky 
train and subway lines at a statistically level significant of 05. The results of the brand 
equity acceptance model demonstrated the role of perceived usefulness, brand 
awareness, perceived quality, brand association, other proprietary brand assets and 
opinions on lifestyle and opinion and activity differed influencing decision-making in 
purchasing high-rise condominiums along sky train and subway lines at a statistically 
significant level of .05. 
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ตลอดระยะเวลาการศกึษา สดุทา้ยนีข้อขอบคณุผูม้ีสว่นในการช่วยเหลือทกุท่านที่มิไดเ้อ่ย มา ณ ที่นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
ในปัจจุบนัธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยมีการแข่งขนัที่สงูเป็นผลมาจากขอ้จ ากดั

ทางด้านพืน้ที่อยู่อาศัย จากการเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดย
ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยมีจ านวนหลากหลายบริษัท และกลุ่มเป้าหมายของ
แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการสรา้งความแตกต่างจากแบรนด์อ่ืนที่มี
ลักษณะคอนโดมิเนียมที่คล้ายกัน ได้แก่  กลยุทธ์ด้านการวางแผนบริษัท กลยุทธ์ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาด และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
กิจการอ่ืนที่สามารถมีผลประโยชนร์่วมกนัได ้ภายใตก้ารแข่งขนัที่สงูมากเนื่องจากการเติบโตของ
อสงัหาริมทรพัยท์ี่กา้วกระโดดจากภาวะที่ดินมีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละพืน้ที่ของกรุงเทพมหานคร  
สมัพันธ์กับการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายๆทั่วกรุงเทพมหานคร ทัง้รถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใตดิ้น 
เพื่อครอบคลมุพืน้ที่การคมนาคมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและขยายเสน้ทางรถไฟฟ้าไป
ยงัปรมิณฑลในอนาคตอนัใกลน้ีเ้พื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการเดินทางของผูบ้รโิภค 

ขณะที่การตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคนั้นสะท้อนภาพความต้องการที่จะเลือกซื ้อ
คอนโดมิเนียมที่แตกต่างกันตามความตอ้งการแต่ละบุคคล ดงันัน้ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัย์
สามารถก าหนดและวางแผนกลยุทธต่์างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสรา้ง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน รวมถึงเป็นการสรา้งของความแข็งแกร่งของแบรนด์คอนโดมิเนียม
และตราสินคา้ ที่อยู่ในใจผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมโดยอาศัยปัจจัย คณุค่าตราสินคา้
(Brand Equity) ที่สรา้งแบรนดเ์พื่อเป็นที่รูจ้ักโดยทั่วไป การสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกับแบรนดร์วมถึง
จุดเด่น การเชื่อมโยงกบัตราสินคา้เพื่อน านวตักรรมใหม่ๆมาเป็นจุดเด่นในการสรา้งความแตกต่าง
และจงูใจต่อผูบ้รโิภคในการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมของผูป้ระกอบการ และยงัสามารถต่อยอดไปยงั
ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ของแบรนด์เพื่อให้ผู ้บริโภคเห็นภาพลักษณ์โดยรวมของแบรนด์ไปใน
ทิศทางเดียวกนัและสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูบ้รโิภคในดา้นประโยชนท์ี่จะไดร้บัรวมถึงความคุม้ค่า 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบ
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอย่างมากต่อนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดว้ย ทัง้นีภ้าค
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ไดร้บัผลกระทบ ในภาวะที่ก าลงัซือ้ยงัไม่ฟ้ืนตวัจากสภาวะ
เศรษฐกิจดว้ย รวมทัง้ปัจจยัลบต่างๆที่ส่งผลต่อจิตวิทยาของกลุ่มผูซ้ือ้  นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบ
ใหเ้กิดการปรบัตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
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ผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณโ์ลกในปัจจุบนั ดา้นกิจกรรมที่ผูบ้ริโภคตอ้งปรบัเปลี่ยน
จากปกติเป็นการรกัษาระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองมากยิ่งขึน้ การเดินทางสาธารณะและการใช้
ชีวิต ดา้นความสนใจของผูบ้ริโภคที่จะปรบัเปลี่ยนความตอ้งการโดยเนน้ความปลอดภยัและความ
สะดวกมากยิ่งขึน้เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของประชากรในพืน้ที่มีการกระจุกตวัจ านวนมากของ
ประชากรเพื่อลดการเสี่ยงการติดเชือ้ รวมถึงดา้นความคิดเห็นตามมาตรการการควบคุมโรคการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลที่ ใช้นโยบายต่างๆเพื่อควบคุมการ
แพรก่ระจายของโรค(ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยธ์นาคารอาคารสงเคราะห,์ 2563) 

ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่าในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว แต่คอนโดมิเนียมยังไดร้บัความ
สนใจประชากรผูอ้ยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครแมว้่าจะเกิดการหดตวับา้ง แต่ในเรื่องความตอ้งการ
ที่อยู่อาศัยนั้นยังคงมีอยู่เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ โดยเฉพาะย่าน
เศรษฐกิจในเขตเมืองชัน้ใน ไดแ้ก่  สีลม สขุมุวิท ฯ ดงัที่กลา่วมาเป็นแหลง่ธุรกิจใจกลางเมืองส่งผล
ใหป้ระชากร ยงัมีการยา้ยถิ่นฐานเพื่อเขา้มาอยู่โดยเนน้ความตอ้งการส่วนตนเป็นหลกัในการเลือก
ที่อยู่อาศัย นอกจากนี ้จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)ระบาด  ส่งผลให้ภาค
อสงัหารมิทรพัยช์ะลอตวัลงโดยผูบ้ริโภคเลือกที่จะรอสถานการณก์ลบัมาเป็นปกติจึงจะด าเนินการ
เลือกซื ้ออีกครั้งโดยความต้องการจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัท
อสงัหารมิทรพัยต์อ้งใชก้ลยทุธต่์างๆ ในการสรา้งความเชื่อมั่นและจงูใจผูบ้รโิภค ในการตดัสินใจซือ้
แบรนค์อนโดมิเนียมของผูป้ระกอบการ การศึกษาคุณค่าตราสินคา้สามารถสรา้งกลยุทธ์ ทาง
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การสรา้งการรบัรูแ้ละความเชื่อมั่นต่อแบรนด ์รวมถึงการศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิต เพื่อศึกษาปัจจยัความตอ้งการต่างๆ ของผูบ้ริโภคและน าขอ้มลูมาพัฒนา
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อจูงใจผู้บริโภคในการเลือกซื ้อคอนโดมิ เนียมแบรนด์ของ
ผูป้ระกอบการ เพื่อพยุงสภาพคล่องและรายไดข้องบริษัทที่ยังมีต้นทุนการก่อสรา้งในช่วงที่มีการ
ระบาดโรคไวรสัโคโรนา(COVID-19) ทั้งนีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการปรบั    
กลยุทธส์  าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการแข่งขนัในตลาดอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท
คอนโดมิเนียมในครึ่งปีหลงัของปี 2563 โดยผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์คณุค่าตรา
สินคา้และรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมแนวสงูตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้      
ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และดา้น
สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคประกอบด้วย ดา้นกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละผูท้ี่สนใจ สามารถเขา้ใจถึง

ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเป็นแนวทางใหก้ับผูป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ สามารถปรบัปรุง       กล
ยุทธ์และวางแผนการตลาด โดยน าขอ้มูลดา้นคุณค่าตราสินคา้มาปรบัใช ้และความเขา้ใจดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถปรับปรุงการ
ประชาสมัพนัธแ์ละรูปแบบสื่อสาร, การโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสาร เพื่อกระตุน้
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อเป็นแนวทางและขอ้มูล ใหผู้ท้ี่มีความสนใจจะศึกษาและผูท้ี่อยู่ระหว่างตัดสินใจ
เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการท าวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่เคยซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจยั คือ ประชากรที่ เคยซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทาง

รถไฟฟ้าที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูว้ิจัยไม่ทราบถึงจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ผูว้ิจัยจึงไดใ้ชก้ารค านวณ เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างครัง้นี ้โดยใชสู้ตรในการหาขนาด
ตัวอย่าง ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ  (กัลยา วานิชยบ์ญัชา , 2558) และไดก้ าหนดค่าความ
เชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่สามารถยอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% ไดโ้ดยขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 
คน และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
วิ ธีการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิ ธี เลื อกแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 

Sampling) ดงันี ้
ขัน้ที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 ท าเลที่มี

อตัราการเติมโตดา้นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียมบนเสน้ทางรถไฟฟ้า มีดงันี ้สีลม-สาทร 
, พหลโยธิน-ลาดพรา้ว , พระโขนง-อ่อนนุช , วงคส์ว่าง , เพชรเกษม ทัง้ 5 เขต เป็นท าเลศกัยภาพ
ในการเติบโตจากการก่อสรา้งรถไฟฟ้าที่มีแนวโนม้การขยายตัวในปี 2563 (พลัส พร็อพเพอรตี์,้ 
2562) 

ขัน้ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างจากเขตที่ท าการสุ่มไดจ้ากขัน้ตอนที่ 1 เขตละ 
80 คน 
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ตาราง 1 แสดงการเฉลี่ยขนาดตวัอย่าง 

 
ขัน้ที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มูล

จากกลุม่ตวัอย่างจากผูบ้รโิภคเคยซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขต สีลม-สาทร
,พหลโยธิน-ลาดพรา้ว,พระโขนง-อ่อนนชุ,วงคส์ว่าง และ เพชรเกษม เนื่องจากเป็นพืน้ทีมีอตัราการ
เจรญิเติบโตของคอนโดมิเนียมสงู (พลสั พรอ็พเพอรตี์,้ 2562)ตามขัน้ที่ 3 ซึ่งใหค้วามรว่มมือในการ
ตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็นดงันี ้

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2. อาย ุ
1.2.1 21-30 ปี 
1.2.2 31-40 ปี 
1.2.3 41-40 ปี 
1.2.4 51 ปีขึน้ไป 

 
 

เขตที่ท าการส ารวจ            จ านวนตวัอย่าง(คน) 

สีลม-สาทร                      80 

พหลโยธิน-ลาดพรา้ว                      80 

พระโขนง-อ่อนนชุ                      80 

วงศส์ว่าง                      80 

เพชรเกษม                      80 

รวมทัง้สิน้                     400 
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1.3 สถานภาพ 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส 
1.3.3 หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.5 อาชีพ 
1.5.1 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
1.5.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
1.5.4 อาชีพอิสระ 
1.5.5 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พ่อบา้น, แม่บา้น 

1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
1.6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 
1.6.2 20,001 – 30,000 บาท 
1.6.3 30,001 – 40,000 บาท 
1.6.4 40,001 – 50,000 บาท 
1.6.5 ตัง้แต่ 50,001 บาทขึน้ไป 

2. คณุค่าตราสินคา้ 
2.1 ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 
2.2 ดา้นคณุภาพการรบัรู ้
2.3 ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 
2.4 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
2.5 ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 
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3. รูปแบบการด าเนินชีวิต 
3.1 ดา้นกิจกรรม 
3.2 ดา้นความสนใจ 
3.3 ดา้นความคิดเห็น 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูง
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.คอนโดมิเนียมแนวสูง หมายถึง ที่อยู่อาศัยรูปแบบหนึ่งที่ตัวอาคารมีความสูงจาก

พืน้ดินเกิน 8 ชั้นตามมาตรฐานอาคารทั่วไป โดยผูเ้ป็นเจา้ของถือกรรมสิทธิ์ของห้องชุดจะต้อง
แบ่งปันกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของห้องชุดอ่ืน ๆ ในพื ้นท่ีส่วนกลางของ
คอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ ทางเดิน บริเวณหอ้งโถง บนัได ลิฟต ์ลานจอดรถ สระว่ายน า้ สนามเด็กเล่น
และอ่ืนๆ ซึ่งผูอ้ยู่อาศัยของหอ้งทุกคนจะเป็นเจา้ของร่วมกันตามกฎหมาย ลักษณะของห้องใน
อาคารชุดจะเหมือนกับหอ้งอยู่อาศัย เพียงแต่ผูซ้ือ้เป็นเจา้ของหอ้ง ไม่ใช่ผูเ้ช่า และเป็นแบรนด์
คอนโดมิเนียมแบรนดช์ัน้น า ไดแ้ก่ เอพี, พฤกษา, แสนสิริ, แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส,์ อนนัดา, เอสซี แอส
เซท, ศุภาลัย, ลุมพินี ที่มีราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึน้ไป ที่สร้างแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครในรศัมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

2.เสน้ทางรถไฟฟ้า หมายถึง เสน้ทางเดินรถไฟฟ้าที่มีการเปิดใหบ้ริการในประเทศไทย 
โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถไฟฟ้าลอยฟ้า (Sky Train) และ รถไฟฟ้าใต้ดิน 
(Subway) หรือประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่า BTS และ MRT โดยปัจจุบันมีแผนการสรา้งเสน้ทาง
รถไฟฟ้าเพื่อใหค้รอบคลมุระบบคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลตามแผนแม่บท 

3.รถไฟฟ้า หมายถึง รถไฟฟ้าลอยฟ้า (Sky Train) และ รถไฟฟ้าใตดิ้น (Subway) หรือ
ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่า BTS และ MRT ที่ปัจจุบนัไดส้รา้งครอบคลมุเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

4.เขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของ
ประเทศไทย เป็นศนูยก์ลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง  การเงินการธนาคาร  การ
พาณิชย ์การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น า้เจา้พระยา มี
แ ม่ น ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ไ หลผ่ า น แล ะ แบ่ ง เ มื อ ง ออก เ ป็ น  2 ฝ่ั ง  คื อ  ฝ่ั ง พ ร ะนค ร แล ะ ฝ่ั ง
ธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพืน้ที่ทัง้หมด 1,568.737 ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 6 
ลา้นคน (สารานกุรมเสรี, 2563) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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5.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถึง สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

6.คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การเกิดความรู้สึกเชิงบวกในสายตาของผู้บริโภคต่อ
คณุสมบติั เอกลกัษณท์ี่โดดเด่นของตราสินคา้ การที่ผูบ้ริโภคสมัผสัถึงความแตกต่างกบัตราสินคา้ 
ตราสินค้าเป็นที่ รูจ้ัก เกิดความเชื่อถือ มั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเมื่อนึกถึง ของ
ผูบ้ริโภคที่มีต่อการตดัสินใจซือ้คอนคอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 5 
ดา้น ไดแ้ก่  

6.1 ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริโภคในการจดจ าขอ้มูล
เก่ียวกับตราสินค้า ได้แก่ การคุ้นเคยกับตราสินค้านี ้มากกว่าตราสินค้าอ่ืน ในการรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การนึกภาพแบรนด์คอนโดมิเนียมจะนึกถึงเป็นอันดับแรก การรูจ้ักตราสินค้า
คอนโดมิเนียม การรบัรูค้วามโดดเด่น การมีเอกลกัษณ ์รบัรูช้ื่อเสียง และสามารถอธิบาย จดจ า 
สญัลกัษณเ์ฉพาะของตราสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ของคอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า 

6.2 ดา้นคณุภาพการรบัรู ้หมายถึง การที่ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงคุณสมบติั ความปลอดภัย 
ความทนัสมยัและความสะดวกสบาย ไดแ้ก่ มีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั การออกแบบและใช้
วัสดุที่มีคุณภาพ สภาพสังคมโดยรอบมีความปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผลกับผลิตภัณฑ์ มี
ความรูส้กึปลอดภยั และเชื่อมั่นในตราสินคา้ ของคอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า 

6.3 ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ หมายถึง ทุกสิ่งที่เชื่อมต่อตราสินคา้กับความ
ทรงจ าของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินคา้ ผ่านการเชื่อมโยงดา้นความเชื่อมั่น 
ได้แก่ ความทันสมัย ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียงมากกว่าตราสินคา้อ่ืน มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของผูบ้ริโภค 
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้ารวมไปถึงสื่อต่างๆ ที่ช่วยใหผู้บ้ริโภครูจ้กัตราสินคา้มาก
ยิ่งขึน้  

6.4 ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ หมายถึง สิ่งที่ยึดมั่นผูบ้ริโภคกับตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริโภคติดตามสื่อประชาสมัพันธ์ และเขา้ชมหอ้งตัวอย่างที่โครงการ การเต็มใจที่จะบอกต่อให้
ผูอ่ื้นเขา้ชมโครงการและซือ้ แมว้่าจะมีคอนโดมิเนียมแบรนดอ่ื์นๆในตลาดจะมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ได้แก่ โปรโมชั่ น , ส่วนลดและของแถม หรือบุคคลอ่ืนแนะน าให้เข้าชมสื่อ
ประชาสมัพนัธห์รือเขา้เยี่ยมชมโครงการของแบรนดค์อนโดมิเนียมของตราสินคา้อ่ืน 

6.5 ด้านสินทรัพย์ ประเภทอ่ืนๆของตราสินค้า นอกจากคอนโดมิเนียมแล้ว ยังมี
อสงัหาริมทรพัยรู์ปแบบอ่ืนๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีคณุภาพ ราคา และ
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ความคุม้ค่า ไดแ้ก่ บา้นเดียว บา้นแฝด และทาวนเ์ฮา้ส ์เพื่อใหผู้บ้ริโภคเชื่อมั่นไดว้่าตราสินคา้ของ 
สามารถสรา้งความมั่นใจต่อผลิตภณัฑข์องแบรนด ์ 

7. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การพฒันาแบบแผนการด ารงชีพจนถึงแบบแผนการ
บรโิภค ที่สมัพนัธก์บัคอนโดมิเนียมติดเสน้ทางรถไฟฟ้าเรียกว่า แบบการใชช้ีวิต ดงันี ้

7.1 ดา้นกิจกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาที่แสดงออกเก่ียวกบัการกิจกรรมในที่สถานที่อยู่
อาศัยและบริเวณที่อยู่อาศัยและการใชช้ีวิต ไดแ้ก่ พักผ่อนในวันหยุด ออกก าลงักาย ชอ้ปป้ิงใน
วนัหยดุ ปลกูตน้ไม ้ท าอาหาร และการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้า 

7.2 ดา้นความสนใจ หมายถึง ความสนใจสื่อประชาสมัพนัธ ์เหตกุารณห์รือวตัถุโดย
มีระดับความต่ืนเตน้ที่เกิดขึน้เมื่อเก่ียวกับการก่อสรา้งที่อยู่อาศัย สิ่งอ านวยความสะดวกในที่อยู่
อาศยั พืน้ที่รอบๆที่อยู่อาศยั ความสะดวกสบายในการอยู่อาศยั 

7.3 ด้านความคิดเห็น หมายถึง ความเป็นไปในรูปค าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคล
ตอบสนองต่อสถานการณท์ี่กระตุน้เรา้ ที่มีการถามค าถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก
ซือ้คอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ ความสะดวกสบายของคอนโดมิเนียม พืน้ที่โดยรอบคอนโดมิเนียม การ
บริหารงานของนิติคอนโดมิเนียม การรกัษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียม ความเป็นส่วนตัว
ของคอนโดมิเนียม การบรหิารหลงัการขาย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษา การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวิจยัดงันี ้
 
        ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 

คุณค่าตราสินค้า 

1. ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ 

2. ดา้นคณุภาพการรบัรู ้

3. ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 

4. ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

5. ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตรา
สินคา้ 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

แนวสูงตามเส้นทาง

รถไฟฟ้าของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

1. ดา้นการกิจกรรม 

2. ดา้นความสนใจ 

3. ดา้นความคิดเห็น 

- านกจกรรม 

- ดา้นความสนใจ 

- ดา้นความคิดเห็น 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.ผู้บริ โภคที่ มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถา นภาพ                   

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั 

2.คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพการรบัรู ้ดา้นความ
เชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และ สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3.รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ
คิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา มีแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัดงันี ้ 

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2.แนวคิดและทฤษฎีคณุค่าตราสินคา้ 
3.แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต 
4.แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซือ้ 
5.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศยั 
6.รถไฟฟ้าและขอ้มลูเสน้ทางเดินรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
7.ความรูท้ั่วไปคอนโดมิเนียมประเภทแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า 
8.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กลา่วว่า หลากหลายตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่นิยม

น ามาใชส้  าหรบัเกณฑใ์นการพิจารณาแบ่งสว่นตลาด มีดงัต่อไปนี ้
1. อายุ อายุถูกใช้เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด 

บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมที่ต่างกัน และสนใจในผลิตภัณฑ์
ต่างประเภทกนัไปในแต่ละช่วงอายขุองบคุคล 

1.1 วยัเด็ก เป็นวยัที่มีความสนใจในผลิตภณัฑป์ระเภทการต์นู ลกูอม ขนมต่างๆ 
สื่อที่กลุ่มคนวัยนีใ้หค้วามสนใจเป็นพิเศษมักจะเป็นสื่อทางโทรทัศน ์เป็นรายการส าหรบัเด็ก เนน้
ความสนกุสนาน 

1.2 วัยรุ่น บุคคลในวัยนีม้ีความสนใจในผลิตภัณฑท์ี่มีความแปลกใหม่ และให้
ความบนัเทิง บุคคลกลุ่มวัยรุ่นนีเ้ป็นตลาดที่ดีส  าหรบัผลิตภัณฑป์ระเภทภาพยนตร ์คอมพิวเตอร ์
เสือ้ผา้ สื่อประเภทโทรทศัน ์สิ่งพิมพ ์วิทย ุหรืออินเทอรเ์น็ตต่างๆ  

1.3 วยัรุ่นตอนปลายถึงวยักลางคน ผูท้ี่อยู่ในวยันีเ้ป็นตลาดที่ดีส  าหรบัผลิตภณัฑ์
ที่มีราคาปานกลางถึงราคาสูง เนื่องจากคนกลุ่มนี ้มี รายได้เป็นของตนเอง ทั้งยังเหมาะกับ
ผลิตภณัฑท์ี่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลของการใชง้าน ที่ชะลอหรือยบัยัง้การเขา้สู่วยักลางคนของ
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ตนเอง เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งตลาดเครื่องส าอางที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีวัย
กลางคน สื่อที่จะใชใ้นการเขา้ถึงบคุคลกลุม่นีจ้ะเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ ์โทรทศันต่์างๆ 

1.4 วัยเกษียณอายุหรือวัยชรา คนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มคนที่มีรายไดไ้ม่มากนัก นิยม
เก็บออมเพื่อใชจ้่ายในยามจ าเป็น ผลิตภัณฑท์ี่เหมาะกับบุคคลในวัยนีจ้ะเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท
เสริมสรา้งความแข็งแรงของสขุภาพ เช่น สถานที่ออกก าลงักายเพื่อเสริมสรา้งสขุภาพต่างๆ การ
เขา้ถึงบุคคลกลุ่มนีจ้ะตอ้งอาศยัความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการแบ่งแยกของช่วงอายุว่าก าลงัจะเขา้
สู่วัยชราหรือวัยเกษียณอายุอย่างชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อตา้นดา้นการรบัรู ้สื่อที่เขา้ถึงกลุ่ม
บคุคลในวยันี ้จะเป็นสื่อสิ่งพิมพต่์างๆ หรือวิทยุ 

2. เพศ บุคคลที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจหรือความชอบที่
แตกต่างกัน เช่น สุภาพสตรีให้ความสนใจกีฬาประเภทว่ายน า้ เทนนิส หรือสนใจผลิตภัณฑ์
เก่ียวกบัความสวยความงามต่างๆ ในขณะที่สภุาพบุรุษใหค้วามสนใจกับผลิตภัณฑป์ระเภทกีฬา
บางประเภท ได้แก่ เจ็ตสกี ไต่ภู เขา จึงเป็นโอกาสที่ ดีส  าหรับนักการตลาดที่จะจัดวางผลิต
ผลิตภณัฑใ์หม้ีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการและกิจกรรมของแต่ละเพศ นอกจากนี ้
ผลิตภณัฑบ์างชนิดมีการแบ่งเพศของสินคา้อย่างเด่นชดั เช่น น า้หอม โดยน า้หอมกลิ่นของผูห้ญิง
กับผูช้ายจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนีผู้ ้บริโภคที่มีเพศต่างกัน การเสพสื่อก็จะแตกต่างกัน
ออกไปดว้ย ซึ่งผูช้ายมีแนวโนม้ที่จะสนใจในนิตยสารเก่ียวกบัเครื่องมือเครื่องใช ้บา้น เฟอรน์ิเจอร ์
ในขณะที่ผูห้ญิงจะใหค้วามสนใจในนิตยสารเพื่อความสวยความงามต่างๆ 

3. เชือ้ชาติ บุคคลที่มีเชือ้ชาติเดียวกนัมกัจะมีวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม วฒันธรรม 
ความเชื่อที่เหมือนกนั ซึ่งมีผลต่อการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์ซึ่งปัจจยัดา้นเชือ้ชาติสามารถน ามาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแบ่งสว่นตลาดส าหรบัผลิตภณัฑบ์างประเภท เช่น เสือ้ผา้ อาหาร เครื่องประดบั  

4. รายได ้เป็นปัจจัยที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจในการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค นักการ
ตลาดจึงนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด นอกจากนี ้รายได้ยังมีผลต่อประเภทของ
ผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภคเลือกซือ้ โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดส้งูมกัมีความสนใจในสินคา้ที่มีคณุภาพดี และ
สินคา้ฟุ่ มเฟือยมากกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่าที่ใหค้วามความสนใจในสินคา้อปุโภคบริโภคที่จ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต 

5. วงจรชีวิตครอบครวั แต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครวั (Family Life Cycle) จะ
เป็นตัวชีว้ัดว่าบุคคลใดจะท าหน้าที่ในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ในช่วงที่
ครอบครวัมีบุตร ผลิตภณัฑท์ี่สมาชิกในครอบครัวอาจใหค้วามสนใจเป็นพิเศษอาจเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรบัเด็ก ของเลน่ และเด็กอาจเป็นบคุคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ ์หรือครอบครวั



  14 

ที่เพิ่งสมรส ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสามีหรือภรรยา หรือเป็นการ
ตดัสินใจรว่มกนัระหว่างสามีกบัภรรยา ซึ่งอาจเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีราคาสงู เช่น บา้น รถยนต ์เป็นตน้ 
ส าหรบัครอบครวัที่สมาชิกในครอบครัวชราภาพแล้วอาจสนใจผลิตภัณฑท์ี่มีราคาไม่สูงมากนัก 
และเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ 

6. ตัวแปรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาชีพ ระดับการศึกษา นักการตลาดสามารถที่จะเลือกใชต้วั
แปรดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด หรือการใชต้ัวแปรดา้นประชากรศาสตรร์่วมกับตัว
แปรอ่ืน ๆ เช่น ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ และตัวแปรวิ ถีด้านการด าเนินการชีวิตที่ เรียกว่า 
Geodemographic Segmentation 

ศิริวรรณ เสรี รัตน์  (2560) กล่าวว่า  การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ 
(Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร ์โดยถือ
เกณฑ ์เช่น เพศ รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขัน้ตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครวั 
หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสรา้ง และการกระจายของประชากร การแบ่งส่วน
ตลาดตามปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ี่นิยมใชก้นัอย่างแพรห่ลาย ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาด ครอบครวั 
รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลกูคา้ โดยถือเกณฑจ์าก
ความตอ้งการของลกูคา้ และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑข์องลกูคา้ ซึ่ งมกัจะมีความสมัพนัธก์บัตวั
แปรทางประชากรศาสตร ์ดงันี ้

1. อาย ุ(Age) ความชอบและความสามารถของลกูคา้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอาย ุแต่
อย่างไรก็ตามตัวแปรชนิดนีอ้าจเป็นตัวแปรลวงก็ได ้เช่น การขายสินคา้ที่มีคนวัยหนุ่มสาวเป็น
กลุม่เปา้หมาย แต่กลบัมีผูส้งูอายมุาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากตลาดเป้าหมายนัน้ไม่ไดเ้ป็นกลุ่ม
ที่มีอายตุ่างกนัตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราทีคิดว่าตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ 

2. ขัน้ของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) บคุคลที่อยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกนัอาจมี
ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยขั้นขงวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรม และ 
ความตอ้งการของบุคคลต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผูสู้งอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสรา้งโอกาส
ใหก้ับนักการตลาดในการเสนอการบริการและผลิตภัณฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดได ้

3. เพศ (Gender) ผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโนม้ที่จะมีทศันคติ และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน โดยผูห้ญิงมักจะมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการคน้หาขอ้มูลต่าง  ๆ ใหม้ากขึน้ก่อนท าการ
ตัดสินใจ ส่วนผูช้ายมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสงู และมักจะมุ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้
เขาสามารถบรรลตุามเปา้หมายได ้
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4. รายได ้(Income) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนการตลาดส าหรับสินค้า
และบริการอย่างไร เกณฑก์ารแบ่งสว่นตลาดที่ใชก้นัมานานแลว้ส าหรบัสินคา้ และบริการ อย่างไร
ก็ตาม รายไดอ้าจไม่สามารถบอกไดว้่าใครจะเป็นลูกคา้ที่ดีที่สดุส าหรบัผลิตภณัฑน์ัน้  ๆ ถึงแมว้่า
รายไดเ้ป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการจ่าย การเลือกซือ้อาจเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนเช่น รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา 

5. ยุคสมัยของคน (Generation) คนแต่ละรุ่นจะไดร้บัอิทธิพลจากเวลาที่เปลี่ยนไป 
ท าใหม้ีความสนใจที่แตกต่างกนั เช่น ในดา้นดนตรี ภาพยนตรห์รือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลา
ใด ซึ่งนักประชากรศาสตร์เรียกกลุ่มเหล่านี ้ว่า กลุ่มคนที่สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ใน  
เรื่องต่าง ๆ ร่วมกนั มีมมุมอง และค านิยมเหมือนกนั นกัการตลาดมกัน าสญัลกัษณ ์และรูปภาพที่
เก่ียวขอ้งกบัประสบการณท์ี่ส  าคญัของกลุ่มคนเหล่านีม้าใชใ้นการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่ม
ออกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 (World war II) (3) กลุม่คนหลงัสงครามโลก (Postwar) (4) กลุม่คนในช่วงตน้
ก่ อนสงครามโลกครั้งที่  2 (Leading – Edge baby boomer) (5) กลุ่ มคนในช่ ว งท้ายของ
สงครามโลกครั้งที่  2 (Trailing – Edge baby boomer) (6) กลุ่มคน Generation X (7) กลุ่มคน 
Generation Y  

Kotler & keller (2016) ได้กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Personal factor influencing consumer behavior) คือการตดัสินใจของผูซ้ือ้จะไดร้บัอิทธิพลจาก
ลกัษณะบคุคลต่าง ๆ 

1. อายุ (Age) ผูบ้ริโภคที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ส่งผลท าใหม้ีความตอ้งการที่ต่างกัน 
นกัการตลาดจึงสามารถใชเ้กณฑอ์ายเุป็นตวัแบ่งสว่นตลาดไดต้ามช่วงอาย ุ  

2. เพศ (Gender) ผู้บริโภคแต่ละเพศจะมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป เนื่องมาจากการรบัรู ้พันธุกรรม และสภาพทางสังคม ปัจจัยทางดา้นเพศส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบรโิภคอย่างมาก เช่น การเลือกซือ้เสือ้ผา้ถา้เป็นเพศหญิงจะใชอ้ารมณ์
ในการตดัสินใจก่อน แต่เพศชายจะอ่านขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ต่าง ๆ ก่อนตดัสินใจซือ้ 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพส่งผลท าให้มีความต้องการสินค้า  และบริการ 
ที่แตกต่างกัน นักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพใด เพื่อที่จะ
จดัเตรียมใหม้ีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักลุม่บคุคล 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและน า
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้กล่าวถึงความ
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หลากหลายตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ี่นิยมน ามาใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรบัใชใ้นการพิจารณาแบ่ง
คณุลกัษณะส าหรบัการตดัสินใจซือ้ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ รายได ้ สถานภาพ นอกจากนีย้งัศกึษาแนวคิด
และทฤษฎี (ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2560)ในดา้นตวัแปรอ่ืน เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับตัวแปรอิสระดา้นประชากรศาสตรข์องงานวิจัย ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 
นนัทสารี สขุโต (2558) ใหค้วามหมายของคณุค่าตราสินคา้ ไวคื้อ ถา้ผูบ้รโิภคมีความชื่น

ชอบ และภักดีต่อผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ตราสินคา้จะเป็นผลส าเร็จเชิงบวกที่ช่วยสะทอ้นความส าเร็จของ
ตราสินคา้นัน้ๆ โดยที่ตราสินคา้นัน้จะมีระดบัของคณุค่าที่แตกต่างกนัออกไป 

วิทยา จารุพงศโ์สภณ (2557)  กลา่วว่า คณุค่าตราสินคา้ เป็นตวัช่วยสรา้งความแตกต่าง
ของผลิตภณัฑ ์ระหว่างผลิตภัณฑท์ี่มีแบรนดก์บัผลิตภณัฑไ์ม่มีแบรนดใ์หเ้กิดขึน้ในใจของผูบ้รโิภค 
ถึงแมว้่าผลิตภณัฑท์ี่มีตราสินคา้ที่แตกต่างกนันัน้จะมีคณุสมบติัที่เหมือนกนัทกุประการ แต่อย่างไร
ก็ตาม ผูบ้ริโภคจะรูส้ึกถึงความแตกต่างกนั ซึ่งมีผลมาจากความพึงพอใจในแต่ละตราสินคา้ และ
น าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ รวมถึงความเต็มใจในการจ่ายของผูบ้ริโภคในที่สดุ เนื่องจากผลิตภณัฑท์ี่มี
ตราสินคา้แตกต่างกนันัน้ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ที่นอกเหนือจากความ
ตอ้งการดา้นสินคา้ เช่น ความตอ้งการทางดา้นอารมณ ์(Emotional Benefit) ไดแ้ตกต่างกนั 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าว่า เป็นผล 
อันเนื่องมาจากความนิยม หรือการยอมรับของผู้บริโภค เช่น การยกย่องด้านคุณภาพ ความ
จงรกัภกัดี การรบัรูต้ราสินคา้ของผูบ้ริโภค และสิ่งที่สามารถวดัมลูค่าได ้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย
การคา้ หรือสิทธิบตัร เป็นตน้ 

ณปภา ชวเลิศสกุล (2553) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ 
(Asset) ที่เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ เป็นสญัลกัษณท์ี่สามารถเพิ่มหรือลดมลูค่าตราสินคา้ และบรกิาร
ใหก้บับรษิัท 

Kotler P. and Keller (2009) กลา่วว่า ตราสินคา้ หมายถึง สินทรพัยท์ี่ไม่สามารถจับตอ้ง
ได้ มีคุณค่าทางจิตวิทยา เป็นคุณค่าที่เพิ่มขึน้มาในบริการและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่อง
สะทอ้นของผูบ้รโิภค ว่ามีความรูส้กึนึกคิดที่มีต่อผลิตภณัฑ ์ 

วิทยา จารุพงศโ์สภณ (2557) ตราสินคา้นอกเหนือจากจะสรา้งความแตกต่างที่เหนือกว่า
คู่แข่งขนัที่จ  าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนัแลว้ ยงัน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ
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องคก์รที่เพิ่มมากขึน้อีกดว้ย รวมไปถึงการน าไปสูค่วามพงึพอใจที่ผูบ้ริโภคมีต่อ ตราสินคา้ และเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ในที่สดุ เป็นการน ามาซึ่งผลตอบแทนทางการเงินที่สงูขึน้ จากความเต็ม
ใจจ่ายของลกูคา้ที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ (Price Premium) ความส าคญัของตราสินคา้ แบ่งสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. ความส าคญัของตราสินคา้ที่มีต่อผูบ้รโิภคสินคา้นัน้จะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถรบัรู ้
แหล่งที่มาของสินคา้ รูว้่าใครคือผูผ้ลิต และใครเป็นผูร้บัผิดชอบในการผลิตสินคา้นัน้ ๆ ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารของ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจาก
ตวัสินคา้ เช่น สินคา้นัน้ประสิทธิภาพไม่ตรงกับความตอ้งการที่ตัง้ไว ้ความเสี่ยงทางดา้นร่างกาย 
เช่น สขุภาพเสียหายหลงัจากใชส้ินคา้นัน้ ๆ ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ราคาที่จ่ายไปนัน้ไม่คุม้ค่า
กับคุณภาพที่ผู ้บริโภคพึงจะได้รับ รวมไปถึงความเสี่ยงทางสังคมหรือจิ ตใจ และความเสี่ยง
ทางดา้นเวลา ดงันัน้วิธีลดความเสี่ยงในการบรโิภคสินคา้ คือ การเลือกซือ้สินคา้ที่มีตราสินคา้ที่เป็น
ที่รูจ้กักนัดีในทอ้งตลาด เนื่องจากผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มลูสินคา้ประกอบการตัดสินใจ
ซือ้มากนกั โดยเฉพาะสินคา้ที่ผูบ้ริโภคเคยใชห้รือมาก่อนแลว้สง่ผลให ้ความส าคญัที่มากที่สดุของ
การมีตราสินคา้ คือ ในมมุมองของผูบ้รโิภคตราสินคา้จะเป็นสญัลกัษณข์องการรบัประกนัคณุภาพ 

2. ความส าคัญของตราสินคา้ที่มีต่อองคก์รสินคา้เป็นสัญลักษณ์ในการรบัประกัน
คุณภาพของสินค้า จึงช่วยยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยสรา้งความได้เปรียบในการ
แข่งขนัในตลาด เนื่องจากตราสินคา้จะช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบสินคา้จากคู่แข่งขนัได ้และ
สิ่งที่ส  าคญัที่สดุคือ ตราสินคา้ที่มีมลูค่า จะน ามาซึ่งผลตอบแทนทางการเงินที่มากยิ่งขึน้ จากความ
เต็มใจจ่ายของลกูคา้ที่เพิ่มมากขึน้ (Price Premium)  

ดังนัน้ การสรา้งและบริหารจัดการตราสินคา้จึงเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการวางแนวทางและ
ขององคก์ร ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามใส่ใจในการบริหารจัดการตราสินค้า โดยเริ่มจากการก าหนด
ทิศทาง และภาพลกัษณข์องตราสินคา้ ใหม้ีความสอดคลอ้ง ชัดเจน ตรงตามความตอ้งการของ
ผู้บริโภค รวมไปถึงการถ่ายโอนภาพลักษณ์ตราสินค้าขององค์กรนั้นให้ไปอยู่ในความทรงจ า 
ความรูส้กึนึกคิดของผูบ้รโิภค และสดุทา้ยคือการตรวจสอบ การบรหิารจดัการ ภาพลกัษณเ์หลา่นัน้
อย่างสม ่าเสมอ 
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 ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา (2554) ตราสินคา้มีองคป์ระกอบอยู่ 5 ส่วน คือ 
การรูจ้ักตราสินคา้ (Brand Awareness) คุณภาพที่ถูกรบัรู ้(Perceived Quality) ความเชื่อมโยง
กับตราสินค้า (Brand Association) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และสินทรัพย์
ประเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) ดงัภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบคณุค่าตราสินคา้ 

ที่มา: ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา (2554) 

 

 

คณุค่าตรา

คณุภาพที่รบัรู ้

การเชื่อมโยงกบัตรา

สินทรพัยอ่ื์นๆ ของตรา

ความภกัดีต่อตรา

การตระหนกัรูช้ื่อตรา

สรา้งคณุค่าใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ยการ

สง่เสรมิผูบ้รโิภคเก่ียวกบั 

- การแปลความหมาย / การ

จดัการขอ้มลูข่าวสาร 

- ความมั่นใจในการตดัสินใจซือ้

สินคา้ 

- มีความประทบัใจจากการใช้

สินคา้ / บรกิาร 

สรา้งคณุค่าใหก้บับริษัทดว้ยการ

สง่เสรมิเก่ียวกบั 

- โปรแกรมการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- จงรกัภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ราคา / สว่นต่าง 

- การขยายตราสินคา้ 

- ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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คุณค่าตราสินคา้ลว้นเป็นสิ่งส าคัญ ผูบ้ริโภคสามารถรบัรูคุ้ณภาพของตราสินค้าผ่าน
ประสบการณท์ี่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ๆ มาแลว้ ดังนัน้คุณภาพของตราสินคา้จึงมีความเชื่อมโยงกบั
การตดัสินใจซือ้สินคา้ สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งันี ้

1. การรูจ้กัตราสินคา้ (Brand Awareness)  
Aaker (1991) เป็นจุดเริ่มตน้ที่จะท าใหผู้ ้บริโภคเกิดพฤติกรรรมการซือ้หรือการใช้

บริการ เนื่องจากตราสินคา้ใดที่สามารถเขา้มาอยู่ในใจของผูบ้ริโภคไดใ้นขณะที่ผูบ้ริโภคก าลงันึก
ถึงสินคา้ชนิดนัน้ ๆ แสดงว่าตราสินคา้นัน้ในมมุมองของผูบ้ริโภคย่อมไดร้บัความน่าเชื่อถือ ดงันัน้
สินคา้ที่มีตราสินคา้จึงมกัถูกเลือกซือ้มากกว่าสินคา้ที่ไม่มีตราสินคา้หรือไม่เป็นที่รูจ้กั ดงันัน้ผูผ้ลิต
จะลดอุปสรรคในตลาดเรื่องการแข่งขันดา้นราคา ดว้ยการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับผลิตภัณฑผ์่าน
คณุค่าตราสินคา้  

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา (2554) อธิบายการรูจ้ักตราสินคา้ไวว้่า การ
รูจ้กัตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของคณุค่าตราสินคา้ การที่ตราสินคา้สามารถเขา้ไปอยู่ในใจ
ของผูบ้ริโภคไดน้ัน้จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้หรือการใชบ้รกิารเกิดขึน้ และผูบ้ริโภคนัน้จะเลือก
ซือ้ผลิตภณัฑท์ี่มีตราสินคา้มากกว่าผลิตภณัฑท์ี่ตราสินคา้ไม่เป็นที่รูจ้ัก ทัง้นีส้ญัลกัษณต์ราสินคา้
จะช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑผ์่านคณุค่าตราสินคา้ และมลูค่าของตราสินคา้ การรูจ้กัตรา
สินคา้แบ่งเป็นระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1.1 การรูจ้ัก (Recognition) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคุน้เคยที่ผูบ้ริโภคมีต่อตรา
สินคา้จากประสบการณท์ี่ผ่านมา ดงันัน้เมื่อใดก็ตามที่ตอ้งตดัสินใจซือ้หรือใชบ้ริการตราสินคา้ที่มี
ความรูจ้กั ความคุน้เคยมากกว่า ตราสินคา้นัน้มกัจะมีโอกาสถกูเลือกซือ้ไดม้ากกว่า 

1.2 การจดจ าได้ (Recall) การจดจ าตราสินค้าได้ย่อมหมายถึง โอกาสที่ตรา
สินคา้นัน้จะถูกเลือกซือ้จากผูบ้ริโภค ซึ่งการที่ผูบ้ริโภคจะสามารถจดจ าตราสินคา้ใดไดน้ัน้ขึน้อยู่
กบัว่าตราสินคา้นัน้สามารถครองใจของผูบ้รโิภคไดห้รือไม่  

1.3 อนัดบัการครอบครองใจผูบ้ริโภค (Top of Mind) ความสามารถในการสรา้ง
การรบัรู ้(Awareness) ส่งผลใหเ้กิดอนัดบัผลิตภณัฑใ์นใจของผูบ้ริโภค ปัจจุบันสามารถท าไดย้าก 
เนื่องจากตราสินคา้ที่มีหลากหลายขึน้ 

1.4 การมีอ านาจครอบง าใจผูบ้รโิภค (Top Dominant) เป็นปัจจยัที่สง่ผลใหร้ะดบั
การรบัรูต้ราสินคา้สงูขึน้  

ขอ้ดีของการสรา้งตราสินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัและผูบ้รโิภคเกิดความตระหนกัถึงตราสินคา้ 
คือ เป็นเครื่องมือในการสรา้งความผูกพนัของตราสินคา้ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะจดจ าตราสินคา้นัน้
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ขึน้ใจเกิดความผูกพนัต่อตราสินคา้ ความคุน้เคย ความรบัรู ้ความเขา้ใจ โดยตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภค
ชื่อชอบและคุน้เคยอยู่แลว้ จะสามารถสรา้งความดึงดดูใจผูบ้ริโภคในที่สุด และเชื่อว่าจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้ 

2. คณุภาพที่ถกูรบัรู ้(Perceived Quality) 
Aaker (1991)ได้ให้ความหมายของคุณภาพที่ถูกรับรู ้ ไว้ว่า เป็นความรู้สึกของ

ผูบ้รโิภคที่รบัรูถ้ึงคณุภาพของสินคา้โดยรวม หรือคณุภาพที่เหนือกว่าสินคา้ตราอ่ืน รวมไปถึงความ
แตกต่างของต าแหน่งสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคุณสมบติัต่าง ๆ ของสินคา้ วตัถุประสงคใ์น
การใชง้าน คณุภาพที่ถกูรบัรูอ้าจเป็นเพียงความเขา้ใจต่อคณุสมบติัของสินคา้ ที่เกิดจากความรูส้ึก
ที่มีต่อสินคา้ การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ รวมทัง้
ท าใหผู้บ้รโิภคมีเหตผุลที่จะซือ้สินคา้นัน้ดว้ย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา (2554) คุณภาพการรับรู ้ จัดว่าเ ป็น
องคป์ระกอบอย่างหนึ่งของคณุค่าตราสินคา้ เป็นความรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่รบัรูถ้ึงคณุภาพสินคา้ที่
เหนือกว่าตราสินค้าอ่ืน เป็นสิ่งที่ท าให้ผู ้บริโภคได้รับทราบถึงความแตกต่าง ซึ่งเป็นเหตุท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิพฤติกรรมในซือ้สินคา้ 

ขอ้ดีจากคุณภาพที่รบัรูใ้นตราสินคา้ คือ เป็นเหตุผลจูงใจใหซ้ือ้สินคา้ประเภทนัน้ ๆ 
เป็นตัวสรา้งความแตกต่างและตัวก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของสินคา้ รวมทั้งถา้ผูบ้ริโภคมี
การรบัรูค้ณุภาพ หรือคณุค่าสงู จะสง่ผลใหผู้ผ้ลิตสามารถตัง้ราคาสินคา้ไดส้งูขึน้ดว้ย 

3. ความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ (Brand Association)  
ตราสินคา้ที่เชื่อมโยงเขา้กับความทรงจ าของผูบ้ริโภค เป็นตัวช่วยใหส้ินคา้มีความ

แตกต่างจากสินคา้คู่แข่ง ช่วยใหผู้บ้รโิภคดงึตราสินคา้นัน้ออกมาจากความทรงจ า 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ ปณิศา มีจินดา (2554) กล่าวว่า ความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 

หมายถึง ปัจจยัที่มีสว่นช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถดงึขอ้มลูเก่ียวกบัตราสินคา้นัน้ ๆ ออกมาจากความ
ทรงจ า ท าให้สินค้าเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนีย้ังท าให้เกิดพฤติกรรมการซือ้สินค้าใน
ผูบ้รโิภค โดยการสรา้งทศันคติเชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ การวดัภาพลกัษณท์ี่เชื่อมโยงกบัตราสินค้า 
ได้แก่ การวัดทางตรง (Direct Approaches) จากการสอบถามความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค 
ตลอดจนทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าโดยตรง และการวัดทางอ้อม ( Indirect Approaches) โดย
ก าหนดขอบเขตใหผู้บ้รโิภคเลือก เพื่อสื่อถึงความคิดเห็น ความรูส้กึ และทศันคติที่มีต่อตราสินคา้ 

ขอ้ดีของความเชื่อมโยงต่อตราสินคา้ กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคเกิดความเชื่อมโยงกับ
ตราสินคา้จะเป็นเหตุจูงใจในการซือ้ การสรา้งทัศนคติที่ดี ความรูส้ึกที่ดีทุกครัง้ที่ใชต้ราสินคา้นัน้ 



  21 

เป็นความผูกพันในแง่บวก รวมไปถึงการขยายตราสินคา้ หากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการที่จะซือ้
สินคา้ใหม่ ก็จะนึกถึงตราสินคา้นัน้ และเจาะจงซือ้ผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภครูส้กึผกูพนั 

4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  
Aaker (1991) จดัเป็นองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึด

มั่นที่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าจะเปลี่ยนไปใชต้ราสินคา้อ่ืนหรือไม่ รวมไปถึงผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม
ในการซือ้หรือใชบ้ริการนัน้ซ  า้อีกหรือไม่ เป็นสิ่งบ่งบอกใหเ้ห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของตรา
สินคา้นัน้ ๆ 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา (2554) กล่าวถึงความภักดีต่อตราสินคา้ ว่า
เป็นองคป์ระกอบของคณุค่าตราสินคา้ที่มีความส าคญั เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่น ความ
ภกัดีที่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความส าคญัของความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ คือ ช่วยสรา้งอ านาจทางการคา้ (Trade Leverage) ตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภคมีความภักดี
นัน้สามารถไดเ้ปรียบในการเจรจาต่อรองต าแหน่งการจัดวางสินคา้ กับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
หรือรา้นคา้ทั่วไป ทัง้ยงัช่วยลดตน้ทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) โดยการรกัษา
ฐานลูกคา้เก่าที่มีความภักดีกับตราสินคา้ ซึ่งใชต้น้ทุนต ่ากว่าการสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ รวมไปถึง
ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่ ๆ (Attracting New Customers) การสรา้งความมั่นใจให้
ลูกคา้รายใหม่สนใจมาลองใช ้จากการไดเ้ห็นบุคคลรอบขา้งใชต้ราสินคา้การวัดความภักดีมี 3 
ดา้น คือ ความภกัดีดา้นพฤติกรรมศาสตร ์คือ การถือหลกัในการบริโภคอย่างต่อเนื่อง มีความถ่ีใน
การซือ้ ความภกัดีดา้นทศันคติเป็นรูปแบบความพึงพอใจ ความผูกพนัทางดา้นจิตวิทยา สิ่งต่าง ๆ 
ที่ เกิดขึน้นอกเหนือจากพฤติกรรม และระดับความภักดีต่อตราสินค้า เป็นส่วนที่สะท้อนการ
ตอบสนองต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  

5. สินทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets)  
Aaker (1991) เป็นสินทรพัยข์องตราสินคา้ เช่น เครื่องหมายการคา้ สิทธิบตัร หรือ

ช่องทางในการจดัจ าหน่าย สินทรพัยเ์หลา่นีจ้ะช่วยปกปอ้งตราสินคา้จากคู่แข่งได ้
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา (2554) สินทรพัยท์ี่เป็นองคป์ระกอบอย่างหนึ่ง

ของคณุค่าตราสินคา้ เช่น สิทธิบตัร (Patent) ป้องกนัคู่แข่งทางการคา้โดยตรง เครื่องหมายการคา้ 
(Trademarks) โดยเครื่องหมายการค้าจะช่วยรักษาคุณค่าตราสินค้า ป้องกันความสับสนของ
ผูบ้รโิภค หากมีคู่แข่งที่ใชช้ื่อตราสินคา้ หรือมีบรรจภุณัฑค์ลา้ยคลงึกนั และช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribute Channel) ตราสินคา้ที่ดีจะช่วยใหม้ีอ  านาจในการต่อรองสงู 
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สรุปไดว้่า องคก์รที่มีคุณค่าตราสินค้าที่ดี จะเป็นตัวช่วยใหส้ินคา้ขององค์กรนั้นมี
มลูค่าเพิ่มขึน้ องคก์รสามารถก าหนดราคาผลิตภณัฑ์เองได ้ช่วยลดการแข่งขนัทางดา้นราคา และ
ไดร้บัความน่าเชื่อถือจากผูแ้ทนจ าหน่าย นอกจากนีอ้งคก์รจะตอ้งมีการมุ่งเนน้การวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์เพื่อสรา้งความจดจ าในตวัสินคา้ใหเ้กิดขึน้ในใจของผูบ้รโิภค  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา (2554) โดยรวมคุณค่าตราสินค้าเป็น
ผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากความมีลกัษณะเฉพาะตัวของตราสินคา้  และเป็นคุณค่าเพิ่ม 
(Value Added) ที่ใส่เขา้ไปในผลิตภัณฑ ์การศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินคา้ ส่วนใหญ่มักเนน้ไปใน
มมุมองของผูบ้รโิภคเป็นหลกั ดงัภาพประกอบ 5 แสดงผลรว่มกนัของการสรา้งคณุค่าตราสินคา้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองวิธีการสรา้งคณุค่าตราสินคา้  

    ที่มา: ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา (2554) 

การ 

เชื่อมโยง 

คณุค่าต่อผูบ้ริโภค 

- ลดกระบวนการคน้หา

ขอ้มลู 

- เชื่อมั่นต่อการตดัสินใจ 

คณุค่าต่อกิจการ 

- ประสิทธิภาพ / 
ประสิทธิผลต่อการ

จดัการทางการตลาด 

- ผูบ้ริโภคมีความภกัด ี

- สามารถตัง้ราคาที่สงูขึน้

ได ้

- ขยายตราสินคา้ไป

ผลิตภณัฑอ์ื่นได ้

- มีความไดเ้ปรียบในการ

- ลดตน้ทนุการตลาด 

- แรงตา้นจากการแข่งขนั 

- ผูบ้ริโภคนึกถึงเสมอ 

- แรงตา้นสินคา้อื่น 

- รูถ้ึงจดุเด่นของสินคา้ 

- มีเหตผุลในการซือ้ 

- ราคาที่ยอมรบัได ้

- ขยายตราสินคา้ได ้

- รูถ้ึงจดุเด่นของตราสินคา้ 

- มีเหตผุลในการซือ้ 

- ราคาที่ยอมรบัได ้

- ขยายตราสินคา้ได ้

- ความไดเ้ปรียบในการ

คณุค่า 

ตราสินคา้ 

ความ 

ภกัดี 

ตระหนกัรู ้

คณุภาพ 

ทรพัยส์ิน 

อื่น 
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จากภาพประกอบ  พบว่า การสรา้งคณุค่าตราสินคา้สามารถท าไดด้งันี ้(วิทยา จารุพงศ์
โสภณ: 2557) 

1. การสรา้งคณุค่าใหก้บัผูบ้รโิภคโดยการกระตุน้ผูบ้รโิภค  
1.1 ท าใหเ้กิดการตีความ และการประมวลผลของขอ้มลู กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะมี

การตีความที่ดี รวมทั้งการบอกต่อในมุมมองที่ดีให้กับผ็บริโภครายใหม่ ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคนั้น
มองเห็นคณุค่าของตราสินคา้ 

1.2 ท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซือ้ กล่าวคือ ผูบ้ริโภคมองเห็นคุณค่า
ในตราสินคา้ท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นในตราสินคา้ 

1.3 การใชห้ลกัความพึงพอใจ กลา่วคือ เมื่อผูบ้รโิภคเห็นถึงคณุค่าของตราสินคา้ 
จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการ เกิดเป็นความภักดี และมีการซือ้หรือใช้
บรกิารซ า้ ซึ่งจะสง่ผลในเชิงบวกต่อก าไรของธุรกิจในระยะยาว 

2. การจดัหาคณุค่าใหก้บัธุรกิจโดยการยกระดบั  
2.1 การสรา้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการตลาด หมายถึง เมื่อ

ผูบ้ริโภคเห็นคุณค่าตราสินคา้จะส่งผลต่อการใชบ้ริการหรือซือ้ซ  า้ รวมทัง้การบอกต่อแก่ผูบ้ริโภค
รายใหม่ สง่ผลใหย้อดขายเพิ่มขึน้ ตน้ทนุทางการตลาดต ่าลง และมีก าไรสงูขึน้ 

2.2 การสรา้งความภกัดีต่อตรา หมายถึง เมื่อผูบ้ริโภคเห็นถึงคณุค่าตราสินคา้จะ
ส่งผลใหเ้กิดความภักดี ทศันคติที่ดีที่เกิดจากความรูส้ึกที่ดีที่มีต่อตราสินคา้ และมีความภกัดีดา้น
พฤติกรรมโดยการซือ้หรือใชบ้รกิารซ า้ 

2.3 การตั้งราคาและก าไร หมายถึง หลังจากที่ผูบ้ริโภคเกิดความภักดีในตรา
สินคา้โดยมีพฤติกรรมการซือ้ซ  า้นั้น ย่อมส่งผลใหย้อดขายสูงขึน้ ตน้ทุนการตลาดต ่าลง ท าให้
สามารถตัง้ราคาขายสงูขึน้ได ้และท าใหเ้กิดก าไรสงูขึน้ 

2.4 การขยายตราสินคา้ หมายถึง เมื่อใดก็ตามที่ลกูคา้มองเห็นคณุค่าตราสินคา้
นัน้ จะท าใหส้ามารถขยายตราสินคา้นัน้เพิ่มเติมไดด้ว้ยการเพิ่มสินคา้ใหม่ภายใตช้ื่อตราสินคา้เดิม 

2.5 การขยายสายผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผู้ประกอบการสามารถขยายสาย
ผลิตภณัฑเ์ดิมโดยใชช้ื่อตราสินคา้เดิมได ้เช่น การเพิ่มสี กลิ่น ขนาด บรรจภุณัฑใ์นรูปแบบต่างๆ 

2.6 สภาพคล่องทางการค้า หมายถึง ตราสินค้าที่เป็นที่รับรูข้องผู้บริโภค จะ
น าไปสูก่ารซือ้หรือการใชบ้รกิารซ า้ ซึ่งมีผลต่อสภาพคลอ่งของก าไรและยอดขาย 
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การบรหิารคณุค่าตราสินคา้ในมมุมองลกูคา้ (วิทยา จารุพงศโ์สภณ ,2557) 
1. คุณค่าของตราสินค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Base Brand 

Equity) 
คุณค่าของตราสินค้าเกิดจากการรับรู ้ของลูกค้า ตราสินค้าจะมีคุณค่ามาก  

ก็ต่อเมื่อองคก์รสามารถสรา้งตราสินคา้นัน้ใหม้ีพลงัและความแข็งแกรง่มากพอ โดยความแข็งแกร่ง
นัน้เกิดจากการที่องคก์รมีความเขา้ใจความตอ้งการ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างถ่องแท ้
เพื่อวางแนวทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นย า การประสบ
ความส าเร็จของการสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ในมุมมองลูกค้านั้นจะต้อง
ประกอบไปดว้ยองค์ประกอบครบทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกับตราสินค้า (Brand 
knowledge) ความแตกต่าง (Differentiation) และการตอบสนองของผู้บริโภค (Consumer 
response) 

1.1 ความแตกต่างต่างของตราสินคา้ (Brand Differential) 
ความแตกต่างของตราสินคา้ที่โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ย่อมท าใหเ้กิดคณุค่าของ

ตราสินคา้ขึน้ ผูบ้รโิภคจะเกิดความแยกแยะ จดจ า ระหว่างสินคา้ที่มีแบรนดก์บัสินคา้ที่ไม่มีแบรนด ์
และในหลาย ๆ ครั้งที่ผู ้บริโภคมักใช้เรื่องความรูส้ึกเขา้มาร่วมประกอบการตัดสินใจ (Feeling 
Adjustment) ความชอบ หรือไม่ชอบ ไม่เพียงแต่ตดัสินที่คณุสมบติัของสินคา้เพียงเท่านัน้ และการ
ตดัสินใจนัน้เอง น ามาซึ่งความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ขององคก์ร เช่น การทดลองใหผู้บ้ริโภคปิด
ตาชิมรสชาติเบียร ์(Blind – Taste Test) พบว่า เมื่อปิดตาผูท้ดลองแลว้ท าการชิมรสชาติเบียร ์ผล
ที่ได ้คือ ผูท้ดลองมีแนวโนม้เลือกเบียรท์ี่มีรสชาติดี เป็นเบียรแ์บรนดเ์ดียวกนั ซึ่งผลที่ไดแ้ตกต่างกบั
ตอนที่ผูบ้ริโภคชิมเบียรแ์บบเปิดตาและรบัรูถ้ึงตราสินคา้ของเบียรแ์ต่ละชนิด พบว่า ผูท้ดลองพึง
พอใจในรสชาติของเบียรต์ามแบรนดท์ี่ลกูคา้แต่ละคนชื่นชอบ  

1.2 การสรา้งความรูท้ี่เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Knowledge) 
การท่ีผูบ้รโิภคจะสามารถจดจ าสินคา้ของบริษัทได ้นกัการตลาดจะตอ้งสรา้ง

ความเชื่อมโยงทางความคิด ผ่านทางความรูส้กึนึกคิด การเรียนรู ้การไดย้ิน การมองเห็น ใหเ้กิดขึน้
ในกลุ่มลูกคา้ เพื่อส่งผ่านความแตกต่างของสินคา้ใหไ้ปถึงผู้บริโภค ประกอบกับประสบการณ์
โดยตรงในอดีตของผูบ้ริโภค หรือการรบัรูผ้่านการบอกเล่าจากบุคคอ่ืน เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดการ
จดจ าตราสินคา้นัน้ และหลงเหลือเอกลกัษณค์วามแตกต่างของสินคา้ ใหอ้ยู่ในใจของผูบ้รโิภค โดย
จะตอ้งอาศัยองคป์ระกอบ 2 สิ่ง มาช่วยในการสรา้งความจดจ าของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การรบัรูต้รา
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สินค้า (Brand awareness) และภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand image) ที่มีความแตกต่าง 
โดดเด่นอย่างมีเอกลกัษณ ์ใหติ้ดอยู่ในความทรงจ าของผูบ้รโิภค  

      ความรูเ้ก่ียวกบัตราสินคา้ = การรบัรูข้องตราสินคา้ + ภาพลกัษณข์องตราสินคา้ 
              Brand Knowledge = Brand awareness      +   Brand image 

นกัการตลาดตอ้งหาแนวทางที่ท าใหผู้บ้ริโภครบัรูใ้นตราสินคา้ จดจ าเอกลกัษณ ์
แยกแยะถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าขององค์กรกับสินค้าคู่แข่งได้ โดยระดับการรับรู ้ของ
ผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การจดจ าตราสินคา้ไดเ้มื่อมีสิ่งกระตุน้ (Brand recognition) 
และการจดจ าตราสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีสิ่งกระตุน้ (Brand Recall) 

การจดจ าตราสินค้าได้เมื่อมีสิ่งกระตุ้น (Brand recognition) คือ ผู้บริโภค
สามารถจดจ าสินคา้นัน้ได ้ก็ต่อเมื่อไดร้บัสิ่งกระตุน้หรือไดเ้ห็นสญัญาณบางอย่างเก่ียวขอ้งกบัตรา
สินคา้นั้น เช่น เมื่อเห็นสีเหลืองที่รา้นถ่ายรูป ก็จะนึกถึงฟิลม์โกดัก (Kodak) การรบัรูใ้นระดับนี ้
เหมาะส าหรบัสินคา้ที่ผูบ้ริโภคมีการตัดสินใจซือ้อย่างฉับพลนั ไม่มีการวางแผนในการซือ้มาก่อน
ลว่งหนา้คือ เห็นแลว้จ าได ้ 

การจดจ าตราสินค้าได้โดยไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้น (Brand Recall) คือ ผู้บริโภค
สามารถระลกึจดจ าตราสินคา้ได ้เพียงแค่พดูถึงประเภทของสินคา้นัน้ ๆ โดยไม่มีการกระตุน้จากสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ถ้าพูดถึงรถยนตก์็จะนึกถึง โตโยตา้ (Toyota) การรูใ้นระดับนีเ้หมาะส าหรบัสินคา้ที่
ผูบ้ริโภคตอ้งมีการวางแผนการตัดสินใจซือ้มาก่อนล่วงหนา้ โดยนักการตลาดหาแนวทางที่ท าให้
ผูบ้รโิภคจดจ าตราสินคา้ได ้เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการเป็นตราสินคา้ล าดบัตน้ ๆ ที่ผูบ้รโิภคนึก
ถึงก่อนการตดัสินใจซือ้ ซึ่งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของตราสินคา้มีระดับการรบัรูอ้ยู่ 3 ระดบั 
ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 ล  าดบัขัน้ของความไดเ้ปรียบในการรบัรูต้ราสินคา้ 

                 ที่มา: วิทยา จารุพงศโ์สภณ (2557) 

ข้อได้เปรียบเมื่อเรียนรู้ (Learning Advantage) คือ การที่นักการตลาดป้อน
ขอ้มูลที่เหมาะสม ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการจ า การหาขอ้มูลในแง่ต่าง ๆ ของ
ตราสินค้านั้น ท าให้ผู ้บริโภคเปิดใจที่จะรับรายละเอียดข้อมูลของตราสินค้าที่ผูบ้ริโภคคุ้นเคย
มากกว่าตราสินคา้ที่ไม่คุน้เคย เมื่อผูบ้ริโภคมีระดบัการรบัรูท้ี่สงู จะท าใหค่้าใชจ้่ายที่ตอ้งใชใ้นการ
สื่อสารทางการตลาดลดลง 

ขอ้ไดเ้ปรียบเมื่อเป็นทางเลือก (Consider Advantage) จากการศกึษาพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค พบว่า ก่อนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค จะมีการเรียงล าดับการนึกถึงสินคา้จาก
หมวดหมู่ก่อนการนึกถึงตราสินคา้ต่าง ๆ เช่น หลงัจากเสียเหงื่อจากการเล่นกีฬา ผูบ้รโิภคจะนึกถึง
เครื่องดื่มเกลือแรก่่อน และนึกถึงตราสินคา้เป็นล าดบัถดัมา เช่น สปอนเซอร ์(Sponsor) ดงันัน้การ
สรา้งตราสินคา้ นกัการตลาดตอ้งพยายามผูกตราสินคา้ใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของสถานการณ ์และมีการ
ก าหนดหมวดหมู่ประเภทสินค้า (Product Category) ที่เหมาะสม เพื่อสรา้งโอกาสในการเป็น
ตวัเลือกของผูบ้รโิภค  

ขอ้ไดเ้ปรียบเมื่อตัดสินใจซือ้ (Choice Advantage) หลงัจากที่ตราสินคา้สา มา
รถฝังอยู่ในความทรงจ า และเป็นหมวดหมู่ที่ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้แลว้นัน้ ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นตวัตดัสิน

ขอ้ไดเ้ปรียบเมื่อเรียนรู ้

(Learning Advantage) 

ขอ้ไดเ้ปรียบเมื่อเป็นทางเลือก 

(Consider Advantage) 

ขอ้ไดเ้ปรียบเมื่อตดัสินใจซือ้ 

(Choice Advantage) 
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ว่าสินค้าจะขายได้หรือไม่  ซึ่งโดยปกติผู้บริโภคจะตัดสินใจซื ้อสินค้าที่มีความผูกพันจาก
ประสบการณต์รงในอดีตหรือความคุน้เคย ไม่ว่าจะเป็นความคุน้เคยจากการไดย้ิน การรบัรูจ้าก
บุคคลอ่ืน ยิ่งสินคา้ที่ผูบ้ริโภคมีการรบัรูต้ราสินคา้ที่สูง จะยิ่งเป็นประโยชนด์า้นความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัของตราสินคา้ใหเ้พิ่มมากขึน้  

1.3 การตอบสนองของผูบ้รโิภค (Consumer Response) 
ผูบ้ริโภคจะมีการตอบสนองต่อการสื่อสารของตราสินคา้นัน้ ๆ ที่แตกต่างกัน

ไป ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติั ความสามารถในการจดจ า (Brand Recognition) การฟ้ืนความทรงจ า
ที่เก่ียวกับตราสินคา้ (Brand Recall) และความคิดเห็นในแง่ต่าง ๆ ที่มีต่อตราสินคา้นัน้ แสดงว่า
ตราสินคา้เริ่มมีคณุค่าในสายตาของผูบ้รโิภคแลว้นั่นเอง 
              การวดัคณุค่าตราสินคา้ (Measuring Brand Equity) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดคุณค่าตราสินค้าเป็นการท าให้ 
ตราสินคา้นัน้คงอยู่ในใจผูบ้รโิภค สามารถท าได ้2 วิธี ในการวดัคณุค่าตราสินคา้ ดงันี ้

1. วิธีการประเมินทางออ้ม (Indirect approach) เป็นการประเมินศักยภาพของ
ตราสินค้าโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคด้วยการก าหนด การติดตามโครงสร้าง
ความรูส้กึ ความพงึพอใจในตราสินคา้  

2. วิธีการประเมินทางตรง (Direct approach) เป็นการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึน้โดยตรงจากการตอบสนองของผูบ้ริโภค ในดา้นการรบัรูใ้นตราสินคา้ 

 จะเห็นไดว้่าการวัดคณุค่าตราสินคา้ทัง้ 2 วิธีนัน้ นกัการตลาดสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาด มีความส าคัญต่อนักการตลาดอยู่ 2 ประการคือ 
ประการแรก ท าใหน้ักการตลาดเขา้ใจปัจจัยของคุณค่าตราสินคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง และเขา้ใจว่า
คณุค่าตราสินคา้นัน้มีผลต่อพฤติกรรม มีผลต่อความสนใจของผูบ้ริโภคอย่างไร ประการที่สอง ท า
ให้นักการตลาดสามารถรับรู ้คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคทั้งในด้านการรับรู ้ 
(Perception) เช่น การรูจ้ักตราสินคา้ (Brand Awareness) ความสัมพันธ์กับตราสินคา้ (Brand 
Association) และคุณค่าที่ถูกรบัรู ้(Perceived Quality) ตลอดจนในเรื่องของความภักดีต่อตรา
สินคา้ (Brand loyalty) 

คุณค่าของตราสินคา้เปรียบเสมือนภาพสะทอ้นของกิจกรรมทางการตลาดที่มี
การสื่อสารออกมาใหผู้บ้รโิภครบัรู ้โดยการท าใหต้ราสินคา้เขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภคจนกลายเป็น
ตัวเลือกที่ผูบ้ริโภคนึกถึงตลอดเวลาในการจะเลือกซือ้สินคา้ประเภทนั้นๆ ซึ่งจะท าใหอ้งคก์รได้
ผลตอบแทนสูงในอนาคต สรุปไดว้่าคุณค่าตราสินคา้ในสายตาของผูบ้ริโภคนั้น มีความส าคัญ
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อย่างมากกับการตลาดในยุคปัจจุบัน รวมทั้งยังมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมในการบริโภคของ
ผูบ้ริโภค เป็นตวัช่วยใหเ้กิดการรบัรู ้การจดจ าในตราสินคา้นัน้ไดก้่อนคู่แข่งขัน ซึ่งท าใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบทางการคา้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า ผู้วิจัยได้น าแนวคิด  
และทฤษฎีดา้นคุณค่าตราสินคา้ของ (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และปณิศา มีจินดา, 2554) ซึ่งกล่าวว่า 
คณุค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสินคา้ คณุภาพที่ถูกรบัรู ้ความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ และสินทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ มาเป็นแนวทางในการศกึษาถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุค่าตราสินคา้ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยผูว้ิจัยไดน้ าคุณค่าตราสินค้าทั้ง 5 ดา้น มาใชใ้นการอา้งอิงการวิจัยดังนี ้            
(1) ด้านการรูจ้ักสินค้า ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภค เก่ียวกับความสามารถในการจดจ า 
ความคุน้เคยกับตราสินคา้ รวมทัง้การรบัรูถ้ึงเอกลกัษณ ์และชื่อเสียงของคอนโดมิเนียม (2) ดา้น
คณุภาพการรบัรู ้ศกึษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในการรบัรูถ้ึงคณุสมบติั และประโยชนจ์ากความ
ตอ้งการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ไดแ้ก่ ลักษณะการออกแบบ เอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงาม 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความแข็งแรงมั่นคง ความปลอดภัย(3) ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินค้า 
ศกึษาความคิดเห็นของผูบ้รโิภคที่มีต่อตราสินคา้ การรูจ้กัตราสินคา้ ภาพลกัษณท์ี่ดี ทศันคติที่ดีต่อ
ตราสินคา้ เชื่อมั่นในความปลอดภัยของตราสินคา้ สื่อต่างๆที่ท าใหต้ราสินคา้เป็นที่รูจ้ัก (4) ดา้น
ความภักดีต่อตราสินคา้ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคว่ามีความสนใจและภกัดีต่อแบรนด ์(5) 
สินทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อ เครื่องหมายการคา้ 
ลิขสิทธิ์ ภายใตต้ราสินคา้ อนนัดา ในดา้นการเป็นที่รูจ้กักนัโดยทั่วไป มีคณุค่าต่อการจดจ า เป็นตวั
บ่งบอกถึงมาตรฐานในการประชาสมัพนัธแ์ละท าการตลาดที่สง่ผลต่อผูบ้ริโภครบัรูไ้ด ้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
Solomon (2011) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็น

ค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะ
รวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยจะมีสิ่งที่ชอบเหมือนกนั ใชเ้วลาท ากิจกรรม และซือ้ของที่คลา้ยกนั ดงันัน้
นับเป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดในการก าหนดกลยุทธห์รือผลิตสินคา้ให้ตรงกบัลกัษณะความ
ตอ้งการของกลุม่คน 

Engel (1995) กล่าวว่า แบบของการด าเนินชีวิตแบบบุคคลด ารงชีพ และใชจ้่ายเวลา 
และเงินที่แตกต่าง (Patterns in which people live and spend time and money) จ าแนกไดด้งันี ้
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1. วิธีที่เราด ารงชีพ (How we live) อาหารเชา้ทานกาแฟ ขนมปัง และไข่ดาว ขึน้อยู่
กบัแต่ละบคุคลและสงัคม 

2. สินค้าที่ เราซือ้ (Product we buy) จะขึน้อยู่กับค่านิยม ความชอบ สังคม และ
วฒันธรรมของแต่ละบคุคล 

3. วิธีการใชส้ินคา้ (How you use them) เห็นไดว้่าสินคา้เสือ้ผา้ที่ซือ้มาสวมใสไ่ดเ้ลย
ทันที ตรงข้ามกับอาหารบางประเภทที่ต้องผ่านการปรุงก่อน บางประเภทพร้อมรับประทาน 
ผูบ้รโิภคจะเนน้ความสะดวก และเหมาะสมกบัพฤติกรรมของแต่ละบคุคล 

4. มองสินคา้อย่างไร (What do you think about them) สินคา้ถกูมองว่ามีประโยชน์
ดา้นใด น ามาใชป้ระโยชนอ์ย่างไร 

5. แบบของการใชช้ีวิตขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย แบบดังกล่าวเป็นลกัษณะที่
เฉพาะของแต่ละบคุคล โดยการปฏิบติัตอบต่อกนัทางสงัคม บคุคลผ่านแต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิต 
ไดร้บัอิทธิพลของปัจจยัหลายอย่าง เช่น สงัคม วฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคม กลุ่มอา้งอิง ครอบครวั 
ความตอ้งการ ทศันคติ และลกัษณะสว่นบคุคล  

ใหค้ าจ ากดัความรูปแบบของการด าเนินชีวิตไวว้่า 
โครงสรา้งโดยรวมของการใชช้ีวิต การใชเ้วลาและการใช้จ่ายเงินของบุคคล การ

ด าเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น 
(Opinions) ของบุคคลได้เป็นอย่างดี สามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ รูปแบบการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไดเ้ร็วตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

ใหค้ าจ ากดัความของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นไวว้่า  
กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น การซือ้สินคา้ที่หา้งสรรพสินคา้

หรือการพูดคุยสงัสรรคก์ับกลุ่มเพื่อนเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแมว้่าการแสดงออกเหล่านีจ้ะ
สามารถสงัเกตเห็นได ้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะวดัถึงเหตผุลของการกระท าไดโ้ดยตรง 

ความสนใจ เป็นความสนใจในบางวัตถุประสงค ์บางสถานการณ์หรือบางเรื่องซึ่ง
หมายถึงระดับของความต่ืนเต้นที่ เกิดขึน้ พร้อมกับความเอาใจใส่พิเศษหรือความเอาใ จใส่
แบบต่อเนื่อง 

ความคิดเห็น เป็น “ค าตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ที่เกิดขึน้                        
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ค าถาม” ในลักษณะของการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล 
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เช่น ความคาดหวงัเหตกุารณใ์นอนาคต และการประเมินผลดี และผลเสียของการเลือกที่จะกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Plummer (1992) ให้ค าจ ากัดความรูปแบบของการด าเนินชีวิตไว้ว่า แสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมวิถีการใชช้ีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เป็นการพัฒนาจาก ความต่อเนื่องของการ
ด าเนินชีวิตในสงัคมวิธีการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) มาตรวัด ลกัษณะทางวิทยา
เป็นการวดัเชิงปริมาณ ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities Interest 
and Opinion: AIOs) เป็นการวัดรูปแบบการด าเนินชีวิตในรูปแบบการจัดสรรเวลาต่อกิจกรรม 
ต่าง ๆ ใหค้วามสนใจ และความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 

การจ าแนกลกัษณะของแบบการใชช้ีวิต 
อญัชลี พนูพนิช (2558) ไดก้ล่าวถึงการจ าแนกลกัษณะของแบบการใชช้ีวิต บทบาท

การใชช้ีวิต และการเปลี่ยนแปลงของการใชช้ีวิต ดงันี ้
แบบของการใชช้ีวิต สามารถจ าแนกตามลกัษณะไดด้งันี ้

1. ต่ืนตัวกับไม่ต่ืนตัว (Active Versus Passive) เช่น ผู้บริโภคเข้าร่วมชม
คอนเสิรต์ รายการสดหรือเขา้ร่วมในการเลน่กีฬา สว่นแบบไม่ตื่นตวันัน้ผูบ้รโิภคดผู่านโทรทศันห์รือ
ฟังเทปอยู่ที่บา้น 

2. การโออ้วดกบัความเป็นส่วนตวั (Ostentations Versus Private) แบบแรก
เป็นการแสวงหาสญัลกัษณแ์ห่งความส าเร็จที่ทุกคนยอมรบั ซึ่งตรงขา้มกับความเป็นส่วนตัวที่จะ
แสวงหาสินคา้ที่เฉพาะ 

3. ครอบครวัและอาชีพ (Family Versus Career) แบบแรกมีบตุร และใชเ้วลา
กบักิจกรรมของครอบครวั แต่แบบหลงัไม่มีบตุร และใชเ้วลาเพื่อหาความกา้วหนา้ในอาชีพ 

4. ทอ้งถิ่นกบันครหลวง (Local Versus Cosmopolitan) แบบแรกเขา้ร่วมกบั
ชมรมทอ้งถิ่น แบบหลงัเขา้รว่มกบัสงัคม โลกท่ีกวา้งกว่า 

แบบของการใชช้ีวิตส าหรบัผูบ้รโิภคมี 2 บทบาทคือ  
1. เป็นแรงจูงใจหลกัใหม้ีการซือ้ (A basic motivator) เช่น ความปรารถนาที่

จะรักษาเพิ่มพูนแบบของการใช้ชีวิตปัจจุบัน ท าให้เกิดกิจกรรมการตัดสินใจซือ้ และใช้สินคา้  
ความตอ้งการที่จะตดัสินใจซือ้นีเ้กิดจากเราคือใคร เราเป็นอะไร ปัญหา และโอกาสที่เราประสบใน
ชีวิต 
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2. การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการตัดสินใจ ผลของการที่
ผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจเก่ียวกบัตวัสินคา้ที่ก่อใหเ้กิดข่าวสารการจูงใจและทศันะคติ ซึ่งข่าวสารนี ้
จะเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเสรมิแรง (Reinforce) แบบของการใชช้ีวิต 

ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า การด ารงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละยุค มิไดเ้ป็น
อย่างไม่มีหลกัเกณฑ ์มนุษยอ์ยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑท์ี่ทุกคนในกลุ่มพึงถือ
ปฏิบัติพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มถึงเป็นไปในท านองเดียวกัน เมื่อกลุ่มสังกัดชั้นทางสงัคม 
และวฒันธรรมของกลุ่มชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรมที่กล่าวมาแลว้พฒันาแบบแผนการด ารงชีพ 
หรือใชช้ีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบรโิภคขึน้มาใชใ้นสงัคมหรือแบบแผนดงักล่าวเราเรียกว่า 
“แบบของการใชช้ีวิต” ไดอ้ธิบายถึงการวดัรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเอไอโอ (AIOs) ไวด้งันี ้

A คือ กิจกรรมซึ่งหมายถึง ปฏิกิรยิาท่ีแสดงออก เช่น การเขา้อินเทอรเ์น็ต การเลน่
อินเทอรเ์น็ต อ่านข่าวสาร ทัง้หมดลว้นเป็นกิจกรรมที่แสดงออกทางอินเทอรเ์น็ต แมว้่าปฏิกิริยานี ้
บุคคลทั่วไป ก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถ จะเดาเหตุผลของการกระท าไดห้มด และไม่ค่อยจะมีใครท า 
การวดัเพื่อหาเหตผุลของปฏิกิรยิานี ้

I คือ ความสนใจ เป็นความสนใจในเรื่องราว เหตกุารณ์หรือวตัถุโดยมีระดับของ
ความต่ืนเตน้ที่เกิดขึน้เมื่อได ้ตัง้ใจติดต่อกนั หรือมีความตัง้ใจเป็นพิเศษ เช่น ข่าวที่มีอยู่ในกระแส
อินเทอรเ์น็ตย่อมเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะเข้าไปชมหรือเข้าไปเพื่อดูสินค้าลดราคา รวมไปถึงช่วง
โปรโมชั่นต่าง ๆ 

O คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปของค าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่กระตุน้เรา้ที่มีการถามค าถาม ความคิดเห็นที่ใชเ้พื่ออธิบายการแปลความหมาย  
การคาดคะเน และการประเมินค่า เช่น ความเชื่อในสิ่งซึ่งบุคคลอ่ืนตั้งใจ ความเชื่อเก่ียวกับ
เหตกุารณใ์นอนาคต 

ในปัจจบุนัการศึกษาลกัษณะ และรูปแบบการด าเนินชีวิต AIOs สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ประเภทคือ (Mowen, 1995) 

1. การศกึษาแบบโดยรวม (Generalized AIOs inventories) การศกึษาในลกัษณะนี ้
ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริโภคโดยรวม เพื่อให้นักการตลาดสามารถเข้าใจถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต
โดยทั่วไปของผูบ้ริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนักโฆษณาสามารถน าขอ้มูลโดยรวมที่ได้นีไ้ป
พฒันาเป็นแนวทางส าหรบัโฆษณาต่อไปในอนาคต เช่น การศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
ผูส้งูอายุ การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงวัยท างานหรือการศึกษารูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของวยัรุน่ โดยมีตวัอย่างค าถามดงันี ้เช่น 
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- ฉนัคิดว่าตวัเองเป็นคนที่ชอบท ากิจกรรมนอกบา้น 
- ฉนัอยากใหโ้ลกนีม้ีแต่ความสขุ 
- ฉนัคิดว่าเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเป็นที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึน้มากมาย 

2. การศึกษาโดยก าหนดประเภทสินคา้แบบเฉพาะเจาะจง (Product specific AIOs 
inventories) เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยระบุประเภทสินค้าอย่างชัดเจนโดยให้
ผู้ตอบตอบค าถามเก่ียวกับกิจกรรม ทัศนคติ และความคิดเห็นต่าง  ๆ ที่ตนเองมีต่อสินค้าหรือ
บรกิารท่ีก าหนดไว ้นกัวิจยัจะไดข้อ้มลูเก่ียวกบัความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผูบ้รโิภคมีต่อสินคา้ ซึ่งขอ้มลูที่
ไดอ้าจน าไปสู่การพฒันาหรือการเปลี่ยนแปลงจุดขายของสินคา้หรือขอ้ความโฆษณา หลงัจากได้
ข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งหมดจากการตอบค าถามของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นแบบโดยรวมหรือแบบ
เฉพาะเจาะจงสินค้า ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ โดยใช้ Factor 
analysis แลว้ท าการจัดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายออกเป็นกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตต่าง  ๆ เช่น 
ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงในอังกฤษกบัสินคา้ประเภทเครื่องส าอาง ซึ่งสามารถจดั
กลุม่ผูบ้รโิภคออกไดเ้ป็น 6 กลุม่คือ 

2.1 กลุ่มใส่ใจตนเอง เป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มคนที่ใหค้วามส าคญั และสนใจที่จะดแูล
เก่ียวกบัรูปรา่งของตนเอง แฟชั่น และการออกก าลงักาย 

2.2 กลุ่มนิยมแฟชั่น เป็นกลุ่มที่สนใจและให้ความส าคัญเก่ียวกับรูปร่าง และ
แฟชั่น แต่ไม่สนใจเรื่องกีฬาหรือการออกก าลงักายต่าง ๆ 

2.3 กลุ่มห่วงใยสุขภาพ เป็นกลุ่มที่ใส่ใจเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ และการออก  
ก าลงักายมากกว่าเรื่องอื่น ๆ 

2.4 กลุ่มเป็นกลาง คือ กลุ่มที่มีความคิดเห็นเป็นกลางที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป
เก่ียวกบัเรื่องสขุภาพและความงาม 

2.5 กลุ่มไม่สนใจ เป็นกลุ่มคนที่ไม่สนใจเก่ียวกบัรูปร่างหรือความงามของตนเอง 
เนื่องจากตอ้งยุ่งอยู่กบัสมาชิกในครอบครวั 

2.6 กลุ่มง่าย ๆ สบาย  ๆ เป็นกลุ่มคนทีมีการแต่งตัวเป็นสไตล์ของตัวเอง 
มกัแต่งตวัแบบสบาย ๆ ไม่ตามแฟชั่น และออกก าลงักายบา้งตามสมควร  

จากแนวคิดดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต ผูว้ิจยัพบว่า นกัการตลาดใหค้วามส าคญักบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมากขึน้ ส่งผลใหน้ักการตลาดเชื่อว่า ผูบ้ริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั โดยสะทอ้นออกมาใน 3 ดา้น คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 
มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้และบริโภคสินคา้ต่าง  ๆ ปัจจัยทั้ง 3 นีเ้ก่ียวกับการใชช้ีวิตที่
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แตกต่างกัน และช่วยใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้หมาะสม โดยการน าเสนอ
สินคา้ และบริการที่มีลกัษณะเฉพาะเขา้กับรูปแบบ กระตุน้ความตอ้งการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อบรรลเุปา้หมายในการท าตลาดเชิงรุกและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
วิเชียร วิทยอุดม (2555) ใหค้ าจ ากัดความของการตัดสินใจ คือ กระบวนการที่คนตอ้ง

เลือกทางเลือกหลาย ๆ ทาง ทางเลือกคือการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง ๆ และประเมินผล
ของแต่ละทางเลือก โดยมีหลากหลายแนวทางเพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายที่ก าหนดไว ้

Kotler (2016, 289-290) คอตเลอร ์ไดแ้บ่งขัน้ตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซือ้
ของผูบ้รโิภคเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปัญหา  
2. การแสวงหาขอ้มลู ข่าวสาร  
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซือ้ 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้  

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการตดัสินใจซือ้เกิดขึน้เป็นเวลานานกว่าที่จะมีการซือ้จรงิ และ
มีผลกระทบหลงัจาการซือ้ตามมาอีกดว้ย 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือ 

การบรกิารซึ่งความตอ้งการหรือปัญหาเกิดขึน้มาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดขึน้ 
(1) สิ่งกระตุ้นภายใน ( Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน ้า 

เป็นตน้ 
(2) สิ่งกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิด จากการกระตุน้ของส่วน

ประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากินจึงรูส้ึกหิว เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทัศน์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรูส้ึกอยากซือ้อยากได ้เห็นเพื่อนมีรถใหม่ก็อยากจะได ้เป็น
ตน้ 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เมื่อผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการใน
สินคา้หรือบริการแลว้ ล าดับขัน้ตอนต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจโดยแหลง่ขอ้มลูของผูบ้รโิภคแบ่งเป็น 
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(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว 
คนรูจ้กัที่มีประสบการณใ์นการใชส้ินคา้หรือบรกิารนัน้ 

(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณา
ตามสื่อต่าง ๆ พนกังานขาย รา้นคา้บรรจภุณัฑ ์

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด 
ของสินคา้หรือบรกิารจากสื่อมวลชนหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
สว่นตวัของ ผูบ้รโิภคที่เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ ๆ มาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
ในขัน้ต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือก

นั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ 
บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 
หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้วผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการ  

ตดัสินใจซือ้ ตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
(1) ตรายี่หอ้ที่ซือ้ (Brand Decision)  
(2) รา้นคา้ที่ซือ้ (Vendor Decision)  
(3) ปรมิาณที่ซือ้ (Quantity Decision)  
(4) เวลาที่ซือ้ (Timing Decision) 
(5) วิธีการช าระเงิน (Payment-method Decision) 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) 
หลงัจากที่ลกูคา้ไดท้ าการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการไปแลว้นัน้ นกัการตลาด

ตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซือ้ ซึ่งความพึงพอใจนัน้เกิดขึน้จากการที่ลกูคา้
ท าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึน้จริงกบัสิ่งที่คาดหวงั ถา้คณุค่าของสินคา้หรือบริการที่ไดร้ับจริงตรง
กบัที่คาดหวังหรือสงูกว่าที่ไดค้าดหวังเอาไว ้ลกูคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนัน้ 
โดยถา้ลกูคา้มีความพงึพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซือ้ซ  า้หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เมื่อใดก็ตามที่  
คุณค่าที่ไดร้บัจริงต ่ากว่าที่ไดค้าดหวังเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมา 
ก็คือลกูคา้จะเปลี่ยนไปใชส้ินคา้ของคู่แข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคคนอ่ืน  
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ชนิดาภา วรณาภรณ ์(2555) กลา่วว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 

1. การจงูใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลกัดนัของความตอ้งการของมนษุยก์ล่าวได้
ว่า เป็นสิ่งเร้าหรือความพยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการ จากทฤษฎีการจูงใจของ 
Abraham Maslow ซึ่งมองความตอ้งการจากระดบัต ่าสดุไประดบัสงูสดุ เมื่อความตอ้งการในระดบั
หนึ่งไดร้บัการตอบสนอง จะเกิดความตอ้งการในระดบัที่สงูขึน้ต่อไป 

2. ภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจ
ซือ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการในการตดัสินใจซือ้ 

              ที่มา: ชนิดาภา วรณาภรณ ์(2555) 

กระบวนการตดัสินใจซือ้ ประกอบดว้ย 5 ล าดบัขัน้ตอนในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
1. การรับรู ้ถึงความต้องการหรือการรับรู ้ปัญหา (Need Recognition/Problem 

Recognition) คือ การที่บุคคลรับรู ้ได้ถึงความต้องการภายในของบุคคลนั้น อาจเกิดขึน้จาก  
สิ่งกระตุน้ ภายนอก และภายในหรืออาจเกิดขึน้เอง 

2. การค้นหาข้อมูล ( Information Search) การที่บุคคลด าเนินการค้นหาข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับความต้องการ เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ ผู้บริโภคท าการด าเนินการ  
คน้หาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมากขึน้ แต่หากไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างทันทีเมื่อความ
ตอ้งการซึ่งถกูกระตุน้นัน้ถกูสะสมไวม้ากจะท าใหเ้กิดความตอ้งการที่จะตอ้งไดร้บัการตอบสนองต่อ 
ความต้องการ โดยที่บุคคลจะมีความพยายามในการค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางตอบสนองต่อ  
ความตอ้งการของบคุคลนัน้ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อผูบ้ริโภคไดร้บัขอ้มูลจาก 
การคน้หาขอ้มลูแลว้ผูบ้รโิภคจะมีความเขา้ใจ และท าการประเมินทางเลือกในทางต่าง ๆ  

การรบัรู ้
ความ
ตอ้งการ

การคน้หา
ขอ้มลู

การ
ประเมินผล
ทางเลอืก

การ
ตดัสนิใจ

พฤติกรรม
ภายหลงั
การซือ้
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4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) หลงัจากที่ผูบ้ริโภคมีการประเมินผลจาก
ทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะมีระดับความพึงพอใจในผลิตภณัฑต่์าง ๆ และตดัสินใจเลือกใน
สิ่งที่ชอบมากที่สดุ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลงัการบริโภคผลิตภณัฑ์
จากการตดัสินใจซือ้ ผูบ้รโิภคจะมีประสบการณใ์นผลิตภณัฑน์ัน้ หากผลิตภณัฑน์ัน้มีคณุสมบติัอยู่
ในระดบัที่ต  ่ากว่าผูบ้ริโภคคาดหวงั ผูบ้รโิภคจะจดจ า และไม่ท าการบริโภคซ า้แต่หากผลิตภัณฑน์ัน้
มีคณุสมบติั อยู่ในระดบัที่สงูกว่าผูบ้รโิภคคาดหวงั ผูบ้รโิภคจะท าการบรโิภคซ า้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Buyer’s 

Decision Process) หมายถึง ขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ การรบัรูถ้ึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัซือ้ ขัน้ตอนดงักล่าวอาจขา้มหรือยอ้นกลบัไปเริ่มขัน้ตอน
ใดก่อนก็ได ้ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นว่าการะบวนการซือ้เริ่มตน้ก่อนการซือ้จริง มีผลกระทบหลงัจากการ
ซือ้ โดยรายละเอียดแต่ละขัน้ตอนเป็นดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       ที่มา :ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2552) 

การประเมิน

ทางเลอืก

(Evaluation) 

การตดัสินใจซือ้ 

(Purchase 

Decision) 

ปัจจยัสถานการณท์ี่ไดค้าดคะเนไว ้
(Unanticipated Situational 

Factors) 

ปัจจยัสถานการณท์ี่คาดคะเนไว ้

(Anticipated Situational) 

Factor) 

ทศันคติของบคุคลอื่น

(Attitudes of Others) 

ความตัง้ใจซือ้ 
(Purchase 

Intention) 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนระหว่างการประเมินผลทางการเลือกและการตดัสินใจซือ้ 
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ขั้นที่  1 การรับรู ้ปัญหาหรือการรับรู ้ถึงความต้องการ (Problem Recognition) คือ 
ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงความจ าเป็นและความตอ้งการของสินคา้ว่าตอ้งการสินคา้ใด การที่บุคคลรบัรูถ้ึง
ความตอ้งการภายในตนซึ่งอาจจะเกิดขึน้เองหรืออาจเกิดจากสิ่งกระตุน้จากทั้งภายนอก  และ
ภายใน ซึ่งรวมถึงความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่เป็น
ปรารถนา (Acquired Needs) อันเป็นความต้องการด้านจิตวิทยา  (Physiological Needs)  
สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้เมื่อถึงระดับหนึ่ง จะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคลจะเรียนรูถ้ึงวิธีการจัดการกับ 
สิ่งกระตุน้จากประสบการณใ์นอดีตท าใหรู้ว้่าจะตอบสนองสิ่งกระตุน้อย่างไร 

ขัน้ที่ 2 การคน้หาขอ้มลู (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและ
สิ่งที่ตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้รโิภคจะด าเนินการคน้หาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมาก
ขึน้ แต่ในบางครัง้ความตอ้งการที่เกิดขึน้ไม่สามารถตอบสนองไดท้นัที ความตอ้งการจะถูกจดจ าไว้
เพื่อหาทางตอบสนองความตอ้งการภายหลงั เมื่อความตอ้งการถกูสะสมไวม้าก ๆ จะท าใหเ้กิดการ
ปฏิบัติการในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไ้ดร้บัการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคจะ
พยายามคน้หาขอ้มลูเพื่อหาทางตอบสนองความตอ้งการที่ถกูกระตุน้ ดงันัน้นกัการตลาดจึงตอ้งให้
ความสนใจเก่ียวกบัแหล่งขอ้มลูซึ่งผูบ้รโิภคแสวงหา และอิทธิพลที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก
แหลง่ขอ้มลูของผูบ้รโิภคประกอบดว้ย 5 กลุม่ ประกอบดว้ย 

1. แหลง่บคุคล (Personal Source) ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน เพื่อนบา้น และคนรูจ้กั  
2. แหล่งการค้า (Commercial Source) ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน

การคา้ การบรรจภุณัฑ ์และการจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้ 
3. แหล่งประสบการณ ์(Experiential Source) ไดแ้ก่ การควบคมุ การตรวจและการ

ใชส้ินคา้เป็นตน้ 
4. แหลง่ชมุชน (Public Source) ไดแ้ก่ สื่อมวลชน องคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
5. แหล่งทดลอง  (Experimental Source) ได้แก่  หน่วยงานที่ ส  ารวจคุณภาพ

ผลิตภณัฑห์รือหน่วยวิจยัภาวการณต์ลาดของผลิตภณัฑป์ระสบการณต์รงของผูบ้ริโภคในการใช้
ผลิตภณัฑ ์

อิทธิพลของแหล่งขอ้มูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภค โดยทั่วไปผูบ้ริโภคไดร้บัขอ้มูลต่าง  ๆ จากแหล่งการคา้ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูลที่
นักการตลาดสามารถควบคุมการให้ขอ้มูลได้แหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะมีอิทธิพลต่อการซือ้ที่
แตกต่างกนัแหลง่ขอ้มลูท่ีสมัฤทธิ์ผลมากท่ีสดุจะมาจากแหลง่บุคคลโดยปกติแหลง่ขอ้มลูจากแหล่ง
การคา้จะใหข้อ้มลูทั่ว ๆ ไปใหผู้บ้รโิภคแต่ขอ้มลูจากแหลง่บุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภณัฑใ์หแ้ก่
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ผูบ้ริโภคนกัการตลาดสามารถพิจารณาความส าคญัของแหล่งขอ้มลูโดยการสมัภาษณผ์ูบ้ริโภคว่า
ผูบ้ริโภครูจ้ักผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่างไร และแหล่งขอ้มูลอะไรที่มีอิทธิพลมากต่อผูบ้ริโภคในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูผูบ้ริโภคจะทราบถึงตราสินคา้ และคณุลกัษณะของสินคา้ทัง้หมดที่มีอยู่ในตลาดซึ่ง
จะพบว่าผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจเฉพาะสินคา้ที่มีลกัษณะตรงตามความตอ้งการของตนโดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างตราสินคา้ต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก (Choice Set) และตดัสินใจเลือกซือ้เพียงตรา
สินคา้เดียว 

ขัน้ที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคจะน าขอ้มลูที่ไดม้า
พิจารณาความส าคัญ และประโยชนท์ี่จะไดร้บัก่อนการตัดสินใจซือ้ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งรูถ้ึง
วิธีการต่าง ๆ ที่ผู ้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก ซึ่งกระบวนการประเมินผลพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค มีดงันี ้

1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ ์(Product Attributes) ผูบ้ริโภคจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑม์ี
คุณสมบติัอะไรบา้ง ซึ่งคุณสมบติัของผลิตภัณฑแ์ต่ละชนิดในความรูส้ึกของผูบ้ริโภคนั้นมีความ
แตกต่างกนัออกไป โดยมีการประเมินผลคณุสมบติัของผลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภคมีพืน้ฐาน ดงันี ้

1.1 ผูบ้รโิภคจะแสวงหาผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตน 
1.2 ผูบ้รโิภคจะแสวงหาผลิตภณัฑท์ี่มีคณุค่าในความรูส้กึของตน 
1.3 ผูบ้รโิภคจะค านึงถึงผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใชส้ินคา้นัน้ 
1.4 ผูบ้รโิภคจะแสวงหาสินคา้ที่มีคณุภาพสงูแต่ราคาต ่า 

คุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นอกจากจะท าให้เกิดความสนใจโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว 
ผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกัน นักการตลาดจึงแบ่งตลาดส าหรบัผลิตภณัฑอ์อกเป็นส่วน ๆ ตาม
คณุสมบติัที่สรา้งความพอใจขัน้ตน้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ไดแ้ตกต่างกนั 

2. ผูบ้รโิภคจะใหน้ า้หนกัความส าคญัสาหรบัคณุสมบติัผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั นกัการ
ตลาดตอ้งพยายามคน้หา และจดัล าดบัของผลิตภณัฑ ์

3. ผูบ้รโิภคมีพฒันาการในความเชื่อมั่นเก่ียวกบัตราสินคา้ เนื่องจากความเชื่อถือของ
ผูบ้ริโภคขึน้อยู่กับประสบการณข์องผูบ้ริโภค และความเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา้เปลี่ยนแปลงได้
เสมอ 

4. ผูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินคา้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มตน้
ด้วยการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่สนใจ แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
แต่ละตราสินคา้ 
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ขั้นที่  4 การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภณัฑห์นึ่ง หลงัจากไดม้ีการประเมินผลจากขัน้ที่ 3 โดยมีปัจจยัที่เกิดขึน้ระหว่างความตัง้ใจซือ้ 
(Purchase Intention) 3 ปัจจยัน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) 

ขั้นที่  5 การประเมินหลังการซื ้อหรือพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase 
Behavior) ภายหลังการซื ้อ และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะสามารถตอบได้ว่ามีความ 
พึงพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑท์ี่ไดเ้ลือกใชน้ักการตลาดจะตอ้งพยายามทราบถึงระดับความ  
พงึพอใจของผูบ้รโิภคภายหลงัการซือ้อนัเป็นสิ่งส าคญั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2560) ไดก้ล่าวว่า โมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค
ประกอบดว้ยส่วนที่ส  าคัญ 3 ส่วนคือ (1) ปัจจัยน าเขา้ (2) กระบวนการ และ (3) ผลลัพธ์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) เกิดจากปัจจยัภายนอกซึ่งเป็นแหลง่ขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ซึ่งมีอิทธิพลต่อค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภัณฑ ์ส่วนส าคัญ
ของปัจจยัน าเขา้ คือ 

(1) กิจกรรมสว่นประสมทางการตลาด 
(2) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม และวฒันธรรม 

ซึ่งทัง้ 2 ประการนี ้เป็นปัจจยัภายนอกที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันี ้
1.1 ปัจจยัน าเขา้ดา้นสว่นประสมทางการตลาด (Market mix input) เป็นกิจกรรม

การตลาดที่พยายามเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยการแจง้ข่าวสารและจูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ือ้  และใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือเรียกว่า กลยทุธส์ว่นประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดว้ย 

(1) กลยุทธด์า้นผลิตภัณฑ ์(Product strategy) โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือก าหนดคณุสมบติัของผลิตภณัฑใ์หแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  

(2) กลยุทธ์ดา้นราคา (Price strategy) โดยการก าหนดราคาเพื่อกระตุ้นให้
เกิดความตอ้งการซือ้ 

(3) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place strategy) โดยการกระจายช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายใหท้ั่วถึง เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคในการซือ้หา  

(4) กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion strategy) ซึ่งประกอบดว้ย 
(4.1) กลยุทธ์ดา้นการโฆษณา (Advertising strategy) โดยการโฆษณา

ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดการรูจ้กั และจดจ าได ้
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(4.2) กลยุทธ์ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling 
strategy) โดยใชค้วามพยายามของพนกังานขาย ณ จดุขาย เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้  

(4.3) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Sales promotion strategy) 
ไดแ้ก่ การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

(4.4) กลยุทธด์า้นการใหข้่าว และประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public 
relation strategy) โดยการสรา้งความสัมพันธ์อันดี และเสริมสรา้งภาพลักษณใ์หก้ับผลิตภัณฑ์ 
และองคก์ร 

(4.5) กลยุทธด์า้นการตลาดทางตรง (Direct marketing strategy) ไดแ้ก่ 
การใชแ้คตตาล็อก จดหมายตรงหรือการขายผ่านทางเว็บไซต ์เป็นตน้ 

นอกจากนั้นยังมีสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ที่เป็นสิ่งที่บริษัทควบคุมไม่ได้ที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ (1) เศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อตัราแลกเปลี่ยน รายไดข้องผูบ้ริโภค 
(2) เทคโนโลยี เช่น การเกิดขึน้ของอินเทอรเ์น็ต (3) กฎหมาย และการเมือง เช่น กฎหมายเก่ียวกบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภค เสถียรภาพทางการเมืองหรือความมั่นคงของรฐับาล (4) วัฒนธรรม เช่น 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เป็นตน้ 

2. กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค (Consumer 
decision making process) จะเก่ียวข้องกับวิธีหรือขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื ้อของ
ผูบ้รโิภค ซึ่งประกอบดว้ย (1) การรบัรูปั้ญหา หรือการรบัรูถ้ึงความตอ้งการ (2) การคน้หาขอ้มลู (3) 
การประเมินผลทางเลือก ซึ่งจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
ประกอบด้วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได ้การศึกษา 
ค่านิยม และรูปแบบการด ารงชีวิต ตลอดจนปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งหมายถึงปัจจัยภายใน 
ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของ
ตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ 

3. ผลลพัธ์ (Output) ส่วนที่เป็นผลลพัธ์ของโมเดลอย่างง่ายในการตัดสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภคจะเก่ียวขอ้งกับกิจกรรม 2 ประการ คือ (1) การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) และ 
(2) พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) โดยนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาการ
ประเมินผลภายหลงัการซือ้ของผูบ้ริโภค เพื่อน าไปปรบัปรุง และพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัอนัจะน าไปสูก่ารเพิ่มความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจากการซือ้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 อ้างอิง Kotler Philip 1999) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ว่า (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวข้อง
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โดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า แลกกบัการใชส้ินคา้ และบรกิาร ทัง้นี ้หมายถึงกระบวนการตดัสินใจ 
และการกระท าของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ และการใชส้ินคา้  

บทบาทพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผูบ้ริโภค
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือ้ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นกัการตลาดไดน้ ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณา และผูแ้สดงโฆษณา 
(Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซือ้ ผู้ซือ้ และผู้ใช้
โดยทั่วไปไปมี 5 บทบาท คือ 

1. ผูร้เิริ่ม (Initiator) บคุคลที่รบัรูถ้ึงความจ าเป็นหรือความตอ้งการ รเิริ่มซือ้ และเสนอ
ความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการผลผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหนึ่ง 

2. ผูม้ีอิทธิพล (Influence) บุคคลที่ใชค้  าพูดหรือการกระท าตัง้ใจหรือไม่ไดต้ัง้ใจที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้การซือ้ และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิาร 

3. ผูต้ดัสินใจ (Decision) บุคคลผูต้ดัสินใจหรือมีส่วนในการตดัสินใจว่าจะซือ้หรือไม่
ซือ้อะไรสกัอย่าง ซือ้อย่างไร ซือ้ที่ไหน 

4. ผูซ้ือ้ (Buyer) บคุคลที่ซือ้สินคา้จรงิ 
5. ผูใ้ช ้(User) บุคคลที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการบริโภค การใชผ้ลิตภัณฑ ์หรือการ

บริการวิเคราะห ์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจัย
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ พฤติกรรม
การซือ้ และการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบที่ไดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นตอนที่  (1) การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา  (2) การ
แสวงหาขอ้มูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซือ้ (5) พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ โดย
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศกึษาเฉพาะ ขัน้ที่ 4 คือขัน้การตดัสินใจซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกทีอ่ยู่อาศัย 
จากการศึกษาทางดา้นจิตวิทยาสงัคมเรื่องการยา้ยถิ่นฐาน ไดพ้บว่าสาเหตุที่ผลกัดันให้

ครอบครัวเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหลายๆ สาเหตุ ได้แก่ สภาพของที่อยู่อาศัย ความรู้สึกอึดอันใน
ครวัเรือนหรือแม้ปัญหากับผู้ให้เช่าในกรณีที่เป็นคนโดเช่า และสภาพของชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่ง
ข้อสรุปทางจิตวิทยาสังคมนับเป็นสิ่งที่ส  าคัญมาก เพราะสามารถจ าแนกชนิดสาเหตุอันเป็น
ตวักระตุน้ท าใหเ้กิดความคิดที่จะยา้ยได ้
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มนุษยม์ีเหตผุลหลายอย่างเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจเก่ียวกบัที่อยู่อาศยัการที่บุคคลจะ
ประเมินที่อยู่ออาศัยในแบบปัจจุบันของตนจึงต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ลักษณะครอบครัว
ตนเอง ตลอดจนเรื่องขอ้จ ากัดรายไดข้องครอบครัวตนเอง และ ราคาของคอนโดมิเนียมดังนั้น
คอนโดมิเนียมในอุดมคติจึงเป็นเพียงเป้าหมายของเรื่องที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั เพื่อเป็นบนัไดกา้ว
ไปสูเ่ปา้หมายนัน้ 

ดงันัน้เงื่อนไขตามสถานการณแ์ละกลไกแกปั้ญหาในตวับุคคลในขณะหนึ่ง อาจจะท าให้
ผูอ้ยู่อาศยัเกิดความพอใจต่อที่อยู่อาศัยในขณะนัน้ได ้แมท้ี่อยู่อาศยันัน้จะไม่ตรงกบัคอนโดมิเนียม
ในอุดมคติและเมื่อเงื่อนไขตามสถานการณแ์ละปัจจัยอ่ืนๆแปรเปลี่ยนไป ก็อาจท าใหผู้อ้ยู่อาศัย
เปลี่ยนแปลงความพอใจมาเป็นความพอใจที่อยู่อาศยัอนัเดียวกนันัน้ในเวลาต่อมาได ้

ส าหรบัแนวคิดเก่ียวกบัการเลือกที่อยู่อาศยันัน้ มีจุดส าคญัที่เนน้การเขา้ถึงการรบับรกิาร
สาธารณปูโภคและมีสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศยั ทัง้นีเ้พื่ออใหค้รอบครวัไดร้บัประโยชน์
สงูสดุจากการเลือกท่ีอยู่อาศยั ซึ่งนึกคิดในแต่ละช่วงเวลาจะใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการเลือกที่อยู่
อาศยัที่แตกต่างกนั กลา่วคือ 

Alonso (1960)กลา่วถึงการเลือกบรเิวณที่พกัอาศยั ควรพิจารณาปัจจยัที่เก่ียวกบัที่ตัง้ขอ
องที่พกัอาศยั ซึ่งมีความสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มและความใกลเ้คียงกบัสภาพที่ท างาน 

Button (1976)เสนอองค์ประกอบในการเลือกบริเวณที่พักอยู่อาศัยว่าองค์ประกอบ
จะตอ้งขึน้อยู่กับคุณภาพของสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งนอกจากจ าเป็นตอ้งมีสิ่งแวดลอ้มที่ดีแลว้ความรูส้ึก
สนิทกบัเพื่อนบา้นก็เป็นสิ่งส าคญัประการหนึ่งดว้ย 

Needham and De Kam (1977)เหตผุลในการวมตวัของบรเิวณที่พกัอาศยัมีปัจจยัดงันี ้
1.ความสะดวกสบายในการเขา้ถึง (Accessibility)ผูอ้าศยัตอ้งการเดินทางไปท างาน 

ศึกษา จบัจ่ายซือ้ของ และติดต่อธุรกิจ ผูอ้ยู่อาศยัจึงพอใจที่จะจับกลุ่ม 2 บริเวณขา้งทางเสน้ทาง
คมนาคม และกระจายอยู่รอบๆ ศนูยก์ลางธุรกิจ รา้นคา้ สถานที่ท างานและสถานศกึษานัน้ๆ 

2.การประหยัดเวลาจากภายนอก(External Economics) การจับกลุ่มของอาคารที่
พกัอาศยัจะท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายในเรื่องการใชบ้ริการสาธารณูปโภคของเมือง 

จากแนวความคิดดา้นสงัคมวิทยาที่กล่าวมาขา้งตน้ผูศ้ึกษาพบว่า พฤติกรรมในการเลือก
ที่อยู่อาศยัของมนษุยม์ีองคป์ระกอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความพอใจสว่นตวัซึ่งผูอ้ยู่อาศยัสามารถ
ปรับตัวรับสภาพแวดล้อมนั้นได้เนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดบางประการเช่น รายได้และ
องคป์ระกอบของที่อยู่อาศยั ความสะดวกสบายในการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวกและความ
พอใจเก่ียวกบัเพื่อนบา้น และความพงึพอใจในการเลือกที่จะอยู่อาศยั  
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ข้อมูลรถไฟฟ้าและเส้นทางเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตามพจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายของ รถไฟฟ้า 

หมายถึง รถที่พ่วงกนัเป็นขบวนยาวโดยขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าแล่นไปตามราง โดยรถไฟฟ้ามีทัง้แบบ 
ลอยฟ้า (Skytrain) และ แบบใตดิ้น (Subway) แต่โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมกัเรียก
ผิดว่า BTS หรือ MRT เป็นตัวย่อของรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใตดิ้น ซึ่งแทจ้ริงแลว้เป็นชื่อของ
บรษิัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชนและ บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ผูไ้ดร้บัสมัปทานจากรฐับาลไทยเป็นผูบ้รหิารจดัการและใหบ้ริการแก่ประชาชนทั่วไป 
(ส านกังานราชบณัฑิตยสถาน, 2563) 
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาการก่อสรา้งระบบขนส่งมวลชน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบทางยกระดับ ทางพิเศษ หรือทางราง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 
กระทรวงคมนาคมและพรรคกิจสงัคมไดล้งนามในสญัญาสมัปทานโครงการระบบการขนส่งทาง
รถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการโฮปเวลล์ กับบริษัท โฮปเวลล ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ของนายกอรด์อน ว ูจากประเทศฮ่องกง เพื่อด าเนินการก่อสรา้งโครงการระบบขนสง่มวลชน
ทางรางพรอ้มทางยกระดบั รวมถึงรฐับาลยงัไดล้งนามในสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิ
นรว่มกบับรษิัท เอสเอ็นซี-ลาวาลิน จ ากดั จากประเทศแคนาดา เพื่อด าเนินการก่อสรา้งระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในพื ้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน แต่ทั้ง 2 โครงการด าเนินการด้วยความล่าช้า
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตตามที่คาดการณ ์รวมถึงปัญหาการส่งมอบพืน้ที่และปัญหา
การทุจริตของทัง้ 2 โครงการ ภายหลงัจากเหตุ รฐัประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 รฐับาลนาย
อานนัท ์ปันยารชนุ โดยนายนกุูล ประจวบเหมาะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนัน้ ได้
เขา้มาตรวจสอบสญัญาสัมปทานทัง้หมดที่มีเงื่อนไขการผูกขาด จนในที่สุดก็ไดป้ระกาศยกเลิก
โครงการโฮปเวลลแ์ละโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินทัง้ 2 โครงการ พรอ้มทัง้จัดตัง้องคก์ารรถไฟฟ้า
มหานครขึน้มาด าเนินการในเรื่องระบบขนส่งมวลชนแทนในปี พ.ศ. 2535 โดยได้จัดตั้ง การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชลประเทศไทย (รฟม .)เพื่อดูแลบริหารงานรถไฟฟ้าในประเทศไทยโดยมี
รถไฟฟ้า ลอยฟ้า(Sky Train) บริหารงานโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
หรือรูจ้กักนัโดยทั่วไปในนาม BTS และ รถไฟฟ้าใตดิ้น(Subway Train)บริหารงานโดย บริษัท ทาง
ด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือรูจ้กักนัดว้ยทั่วไปว่าในนาม MRT   

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ปัจจุบนัรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ภายใต ้"โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพืน้ที่ต่อเนื่อง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการแผนแม่บท การ
ขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและพืน้ที่ต่อเนื่อง" ซึ่งแต่เดิมโครงการมีเสน้ทาง
ระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด 9 เสน้ทาง โดยรวมเสน้ทางของรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ก าลังก่อสร้างใน
ขณะนัน้ และต่อมาไดม้ีการขยายออกเป็นทัง้หมด 12 เสน้ทางในปัจจบุนั                         

(วิกิพีเดียสารานกุรมเสรี, 2563) 
 

           

ภาพประกอบ 7 ระบบขนสง่มวลชนความเร็วสงูเมื่อเสรจ็สมบรูณ์ 

             ที่มา : โอฬาร วิรยินัทรีย ์(2557) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA


  45 

รถไฟฟ้าแบบลอยฟ้า (Skytrain) 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส 

               ที่มา : ศนูยข์อ้มลูรถไฟฟ้าบีทีเอส (2563) 

“รถไฟฟ้าบีทีเอส”(BTS)เป็นรถไฟฟ้า แบบลอยฟ้า(Skytrain) ได้รับสัมปทานและ
บริหารงานโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เปิดใหบ้ริการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 
5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กม. ได้รับชื่อพระราชทานว่า 
"รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑" และเมื่อวนัที่ 12 สิงหาคม 2554 ไดเ้ปิด
ใหบ้ริการส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กม. จากสถานีอ่อนนุชถึง
สถานีแบริ่ง และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กม. ซึ่งไดร้บัชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 
๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒" วันที่ 23 สิงหาคม 2552 ไดเ้ปิดใหบ้ริการส่วนต่อขยายสายสีลม
อย่างเป็นทางการ ระยะทาง 2.2 กม. จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2556 ไดเ้ปิดใหบ้ริการส่วนต่อขยายสายสีลมเพิ่มขึน้อีก 2 สถานี ระยะทาง 2.17 กม. 
คือสถานีโพธิ์นิมิตรและสถานีตลาดพลู วันท่ี 5 ธันวาคม 2556 ได้เปิดเพิ่มขึน้อีก 2 สถานี คือ
สถานีวุฒากาศและสถานีบางหว้า ระยะทาง 3.8 กม. วันที่ 3 เมษายน 2560 ไดเ้ปิดให้บริการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – ส าโรง อีก 1 สถานี คือ สถานีส าโรงระยะทาง 1.8 
กม. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
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อีก 9 สถานี คือ สถานีส าโรง สถานีปู่ เจา้ สถานีชา้งเอราวณั สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน า้ 
สถานีศรีนครินทร ์สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะฯ ระยะทาง 11 กม. และล่าสุดเมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เปิดใหบ้ริการ 1 สถานี สถานีหา้แยกลาดพรา้ว รวมระยะทางใหบ้ริการ
ทัง้หมด 50.85 กม. ใน 44 สถาน ี

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนสง่มวลชนความจสุงูแบบมาตรฐาน ที่ใชก้นัแพรห่ลาย
ในเมืองใหญ่ทั่วไป ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าในการขบัเคลื่อน วิ่งบนรางคู่ยกระดบั แยกทิศทางไปและกลบั 
โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้าง (Third Rail System) สามารถใหบ้ริการแก่ผู้โดยสารได้
มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต ์ตอ้งใชร้ถยนตจ์ านวนมากถึง 250 
คนั เพื่อขนสง่ผูโ้ดยสารในจ านวนที่เท่ากนั นบัไดว้่าการใหบ้ริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นการพลิก
โฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวติัมาตรฐานการใหบ้รกิารของระบบขนสง่มวลชน 
(ศนูยข์อ้มลูรถไฟฟ้าบีทีเอส, 2563) 
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รถไฟฟ้าแบบใต้ดิน (Subway) 
รถไฟฟ้ามหานคร เป็นรถไฟฟ้าแบบลงใตดิ้น(Subway) ไดร้บัการจดัตัง้โดย การรถไฟฟ้า

ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือ บรษิัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (MRTA)ไดร้บั
สมัปทานในการบรหิารและก่อสรา้งรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพมหานคร
โดยสายสีน าเงิน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือ BEM ไดร้บัสมัปทาน
จาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการบริหารงานและบริการเดินรถ และ 
สายสีม่วงบรหิารงานและบรกิารเดินรถโดย การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  

 

 

 

ภาพประกอบ 8 รถไฟฟ้าใตดิ้นสายสีน า้เงินและสายสีม่วง 

              ที่มา : การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (2563) 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล เป็นโครงการรถไฟฟ้าวงแหวนที่มี เสน้ทาง
ทัง้บนดิน และใตดิ้น ระยะทางรวมทัง้โครงการอยู่ที่ 55 กิโลเมตร มีจุดเริ่มตน้ของโครงการที่สถานี
พทุธมณฑลสาย 4 ซึ่งเป็นสถานียกระดบัในพืน้ที่ จ.สมทุรสาคร จากนัน้เขา้สู่เขตกรุงเทพมหานคร 
ฝ่ังธนบุรี และมาเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่สถานีบางหวา้ ก่อนจะมาเจอกบัสถานีท่า
พระ ซึ่งเป็นสถานีใหญ่รวมเสน้ทางของสายเฉลิมรชัมงคลเขา้ดว้ยกัน หลงัจากผ่านสถานีท่าพระ 
เสน้ทางจะเปลี่ยนเป็นเสน้ทางใตดิ้นที่สถานีอิสรภาพ ก่อนจะวิ่งลอดใตแ้ม่น า้เจา้พระยาที่ความลึก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A1.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A1.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A1.
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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กว่า 25 เมตร เพื่อเขา้สู่ฝ่ังพระนคร รวมเสน้ทางกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรมส่วนต่อ
ขยายเตาปูน-ราษฎรบ์ูรณะ ที่สถานีสามยอด และเขา้สู่สถานีหัวล าโพงซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนด้วย เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส อีกครั้งที่สถานีสี
ลม และสถานีสุขุมวิท ก่อนจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้า
ชานเมืองสายสีแดงอ่อนอีกครัง้ที่สถานีเพชรบรุี รวมเสน้ทางกบัรถไฟฟ้ามหานคร สายสีสม้ ที่สถานี
ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่สถานีลาดพรา้ว และเชื่อมต่อ
กับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท  อีกครั้งที่สถานีพหลโยธิน และสถานีสวนจตุจักร ก่อนเข้าสู่
สถานีกลางบางซื่อเพื่อเชื่อมต่อกบัโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง หลงัออกจากสถานีบางซื่อ เสน้ทาง
จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ายกระดับอีกครัง้ และรวมเสน้ทางกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม
สว่นเหนือที่สถานีเตาปนู ขา้มแม่น า้เจา้พระยาไปฝ่ังธนบรุีอีกครัง้ที่สถานีบางโพ เลีย้วเขา้ถนนจรญั
สนิทวงศไ์ปทางทิศใต ้จากนัน้ยกระดับขา้มทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ที่ความสูง 24 เมตร 
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน และรวมเสน้ทางกับสายสีสม้อีกครัง้ที่สถานีบางขุน
นนท ์ก่อนจะสิน้สุดเสน้ทางของทั้งโครงการที่สถานีท่าพระ จากนั้นรถไฟฟ้าจะตีรถกลับและวิ่ง
เสน้ทางเดิม 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรชัธรรม เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่มีเสน้ทางในแนวทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ-ทิศใตข้องกรุงเทพฯ มีโครงสรา้งทัง้บนดิน และใตดิ้น ระยะทางรวมทัง้โครงการ
อยู่ที่ 43 กิโลเมตร มีจุดเริ่มตน้ของโครงการจากชานเมืองที่ สถานีคลองบางไผ่ บนถนนกาญจนา
ภิเษก ในพืน้ที่ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี จากนัน้ตีโคง้เขา้ถนนรตันาธิเบศร ์ขา้มแม่น า้เจา้พระยา
บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า 3 ที่สถานีไทรม้า-สะพานพระนั่งเกล้า เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสี
ชมพ ูและรถไฟฟ้าสายสีน า้ตาลที่สถานีศนูยร์าชการนนทบุรี จากนัน้เขา้สู่เขตกรุงเทพมหานครฝ่ัง
พระนคร เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนที่สถานีบางซ่อน และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรชัมงคลที่สถานีเตาปูน จากนัน้เสน้ทางของส่วนต่อขยายส่วนใตจ้ะลดระดบั
เป็นเสน้ทางใตดิ้นที่สถานีรฐัสภา ใกลก้บัรฐัสภาแห่งใหม่ เสน้ทางจะเขา้สู่เขตกรุงเก่า เชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนอีกครัง้ที่สถานีสามเสน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีสม้
ส่วนตะวนัตกที่สถานีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย และรวมเสน้ทางกบัรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชั
มงคลส่วนใต้อีกครั้งที่สถานีสามยอด ก่อนลอดใต้แม่น ้าเจ้าพระยาในแนวขนานกับสะพาน
พระปกเกลา้ เขา้สู่ฝ่ังธนบุรีที่สถานีสะพานพุทธ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มที่
สถานีวงเวียนใหญ่ จากนัน้เสน้ทางจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ายกระดบัอีกครัง้ และสิน้สดุทัง้โครงการที่
สถานีครุใน บรเิวณใตส้ะพานกาญจนาภิเษก(วิกิพีเดียสารานกุรมเสรี, 2563) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%87_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_(%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88.%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 
 “คอนโดติดรถไฟฟ้า” ค านีก้ลายเป็นจุดขายของโครงการคอนโดมิเนียมหลายแห่งที่ใช้

ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนเมืองต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาและการ
เดินทางอยู่เสมอ การอาศยัอยู่ในคอนโดฯ ที่ติดรถไฟฟ้าตอบโจทยก์ารเดินทางไดอ้ย่างสะดวก และ
ประหยดัเวลาในการเดินทาง ย่อมเป็นสิ่งที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 

              ที่มา : (Estopolis, 2563) 

ปัจจบุนัมีโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ การก่อสรา้งรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะสายสีใดก็ตามมักจะควบคู่ไปกับการที่บริษัทอสงัหาริมทรพัย์ลงทุนการ
เพื่อสรา้งคอนโดฯ เพราะเป็นท าเลที่มีศักยภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุค
ปัจจบุนั ตอ้งการหลีกเลี่ยงจากปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร  

ขอ้มลูจากคอลลิเออร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล ประเทศไทย สรุปสถิติปี 2561 มีคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานครเปิดตวัสงูถึง 66,021 ยนูิต เติบโตขึน้ 19.2% จากปี 2560 ที่มีหน่วยเปิดตวัใหม่
อยู่ที่ 55,398 ยูนิต โดยเป็นโครงการที่เปิดขายในแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าที่เปิดใหบ้ริการแลว้ในปี 61 
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มากถึง 66% จากจ านวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายทัง้หมด เนื่องจากผูป้ระกอบการเล็งเห็นวท าเล
ดงักลา่วนีส้ามารถดงึดดูคนเมืองในปัจจุบนัใหเ้ขา้มาอาศยัได ้

เมื่อมีทางเลือกเป็นคอนโดมิเนียม ที่อยู่ใกลก้ับสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภค
สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไดม้ากขึน้ และผูบ้ริโภคเลือกใชร้ถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใตดิ้น
แทนการใชร้ถยนตส์ว่นตวั จะไดร้บัความสะดวกสบายจากการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าจนถึงขัน้เลิกใช้
รถยนต ์ซึ่งเป็นทางออกของปัญหารถติดที่ก าลงัเผชิญอยู่   คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าจะช่วยท าให้
การแกปั้ญหาใหก้บัชีวิตในเรื่องการเดินทาง จนเป็นส่วนช่วยลดปัญหารถติดไดจ้ริงหรือไม่ ดว้ย 3 
ทางเลือกของการซือ้คอนโดมเินียมติดรถไฟฟ้า ดงัต่อไปนี ้
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คอนโดย่านชานเมือง อยู่ไกล จ่ายแพง แต่น่ังสบาย 
ส าหรบัผูท้ี่ชอบความสะดวกสบายและไม่ชอบช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผูค้นบนรถไฟฟ้า การ

เลือกอยู่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าย่านชานเมืองน่าจะเป็นวิธีที่ตอบโจทยท์ี่สุด ซึ่งขอ้ดีของคอนโด
ย่านชานเมืองก็คือ เรื่องของราคาต่อตารางเมตรยังไม่แพง  ทั้งนีค่้าถัวเฉลี่ยไปกับค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางที่ตอ้งใชใ้นการเดินทาง  เฉลี่ย 20-40 นาที/รอบ (ไม่รวม
ระยะเวลาขดัขอ้ง)  

ตวัอย่างคอนโดมิเนียมชานเมือง เดอะ เมโทรโพลิส ส าโรง อินเตอรเ์ชนจ ์ตัง้อยู่ใกลส้ถานี
รถไฟฟ้า BTS ส าโรง บนถนนสุขุมวิท ไม่ไกลจากแยกปู่ เจา้สมิงพราย เสมือนเป็นรอยต่อระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับเมืองสมุทรปราการ ท าใหไ้ลฟ์สไตลค่์อนขา้งมีความหลายหลาย ผสมผสาน
ระหว่างความทนัสมยักบัความเรียบง่ายไดอ้ย่างกลมกลืน 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 โครงการ เดอะ เมโทรโพลิส ส าโรง อินเตอรเ์ชนจ ์

              ที่มา : (Estopolis, 2563) 
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โครงการ เดอะ คีย ์MRT เพชรเกษม 48 
โครงการตัง้อยู่บนท าเลศักยภาพโซนฝ่ังธนบุรี ริมถนนใหญ่เพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 

46/2 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.และอยู่ติด MRT สถานีเพชรเกษม 48  เชื่อมต่อทุกการ
เดินทาง เขา้เมืองสะดวกรวดเร็ว เดินทางดว้ย MRT เพียง 15 นาทีจะถึงสาทร เป็นคอนโดมิเนียม
แนวสงู (High-Rise)จ านวน 30 ชัน้ พืน้ที่โครงการขนาด 3-3-16 ไร ่จ านวนหอ้ง 639 ยนูิต มีหอ้งพกั
ใหเ้ลือก 4 แบบ คือ ราคาประมาณ 103,900 บาท/ตร.ม.* เริ่มตน้ 2.99 ลา้นบาท แลว้เสรจ็ปี 2563 
(Homenayoo, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 โครงการ เดอะ คีย ์MRT เพชรเกษม 48 

              ที่มา : (Homenayoo, 2563) 

 
 
 

 
 
 

https://www.homenayoo.com/the-key-mrt-phetkasem-48/
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โครงการ เอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสตพ์อยท ์
ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสตพ์อยท์ ตัง้บนท าเลสุขุมวิทช่วงปลาย เป็นคอนโดมิเนียม(High 

Rise)จ านวน 32 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร 2 ทาวเวอร ์บนพืน้ที่ 7-3-24.5 ไร่ หอ้งพักอาศัยมีทั้งหมด 
1,162 ยูตัง้อยู่ติดถนนสขุุมวิทฝ่ังขาออก ห่างจากแยกบางนาระยะทาง 1.3 กม. ใกลท้างด่วนเฉลิม
มหานคร ทางด่วนบูรพาวิถี และทางด่วนกาญจนาภิเษก ใกล้ BTS สถานีบางนา ระยะทาง
ประมาณ 250 ม. และ BTS สถานีแบริ่งระยะทางประมาณ 300 ม. เพียง 1 สถานี อินเตอรเ์ชนจ์ 
กับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง พืน้ที่โดยรอบมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั ใกลไ้บเทคบางนา และ 
Bangkok Mall ราคาเริ่มตน้ที่ 2.98 ลา้นบาท คาดว่าสรา้งเสรจ็พรอ้มอยู่ในปี 2563 (Condonayoo, 
2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 โครงการ ไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสตพ์อยท ์

 ที่มา : (ANANDA, 2563) 

 

 

 

https://www.homenayoo.com/ideo-mobi-sukhumvit-east-point/
https://www.homenayoo.com/ideo-mobi-sukhumvit-east-point/
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โครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ ่ 
โครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ เป็นคอนโดมิเนียมแนวสงู (High Rise) สงู 28 ชัน้ 1 

อาคาร พืน้ที่โครงการ 2-1-77 ไร่ คอนโดมิเนียมอยู่ใกลร้ถไฟฟ้าใหค้ณุสะดวกสบายในการเดินทาง
และใหคุ้ณหลบจากทุกความวุ่นวายของเมืองสู่ความร่มรื่นและเงียบสงบเป็นส่วนตัว แปลนชั้น
ออกแบบใหเ้ป็น Single corridor หอ้งพกัอาศยัมีเพียง 508 ยูนิต มีหอ้งพกัใหเ้ลือกแบบสตดิูโอ, 1 
หอ้งนอน, 2 หอ้งนอน ขนาดเริ่มตน้ 26.50-69.50 ตร.ม. ราคาเริ่มตน้ 3.69 ลา้นบาท สรา้งเสร็จ
พรอ้มอยู่ปี 2563 (Homenayoo, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 โครงการ ไอดีโอ สาทร-วงเวียนใหญ่ 

              ที่มา : (ANANDA, 2563) 

 

 

https://www.homenayoo.com/ideo-sathorn-wongwian-yai/
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โครงการ เดอะ ไลน ์สุขุมวิท 101 
โครงการคอนโดมิเนียมตัง้อยู่ริมถนนสขุุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ใกล้

ทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค ์และทางด่วนบูรพาวิถี ใกล ้BTS สถานี
ปณุณวิถี ระยะทาง 250 ม. และห่างจาก BTS สถานบีางจาก 500 ม. ใกลโ้รงเรียนนานาชาติหลาย
แห่ง รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั  รูปแบบโครงการเป็นคอนโดมิเนียมแนวสงูจ านวน 38 
ชัน้ จ านวน 1 อาคาร บนท่ีดินประมาณ 4  ไร ่หอ้งพกัอาศยัมีทัง้หมด 778 ยนูิต มีหอ้งใหเ้ลือกแบบ 
1 หอ้งนอน, 2 หอ้งนอน และหอ้งแบบ Duplex จุดเด่นของโครงการหอ้งพักอาศัยมีฝ้าเพดานสูง 
3.4 ม. ส่วนหอ้ง Duplex ฝ้าเพดานสูง 5.5 ม.ขนาดหอ้งเริ่มตน้ที่ 26.75 – 63.25 ตร.ม. เริ่มตน้ที่
ราคา 3.29 ลบ.(Homenayoo, 2563) 

 

 

 
ภาพประกอบ 13 โครงการ เดอะ ไลน ์สขุมุวิท 101 

              ที่มา : (Homenayoo, 2563) 
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คอนโดมิเนียมใกล้ Interchange หนาแน่น วุ่นวาย แต่เดินทางง่ายทีสุ่ด 
เหมาะส าหรบัผูท้ี่มีงบประมาณในการเลือกซือ้ในระดบัที่เพียงพอต่อราคาที่สงูขึน้มาจาก

ชานเมือง คือการเลือกซือ้คอนโดตามสถานี Interchange เพราะสถานีเหล่านีส้ามารถเดินทางได้
หลายรูปแบบทั้งรถไฟฟ้า BTS, MRT หรือบางสถานียังเปลี่ยนเป็น Airport link  แต่ก็ดว้ยอยู่ใน
พืน้ที่เชื่อมต่อดว้ยปริมาณผูโ้ดยสารที่มากกว่าสถานีอ่ืน และราคาคอนโดมิเนียมก็มกัจะสงูตามไป
ดว้ย 

ตัวอย่างคอนโดมิเนียมใกล ้สถานีอินเตอรเ์ชนจ ์โครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอรเ์ชนจ ์
(Ideo Thapra Interchange) ตัง้อยู่ในท าเลย่านฝ่ังธนบุรี ในชื่อที่เรียกว่า แยกท่าพระ เป็นสี่แยกที่
เชื่อมต่อไปไดท้ัง้ถนนจรญัสนิทวงศ ์ถนนรชัดาภิเษก และถนนเพชรเกษม โดยตัวโครงการตั้งอยู่
ใกล ้รถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน สถานีท่าพระ(Estopolis, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 โครงการ ไอดีโอ ท่าพระ อินเตอรเ์ชนจ ์  

              ที่มา : (Estopolis, 2563) 

https://www.estopolis.com/condo/ideo-thapra-interchange-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://www.estopolis.com/condo/ideo-thapra-interchange-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://www.estopolis.com/condo/ideo-thapra-interchange-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0


  57 

โครงการ ไอดิโอ สุขุมวิท – พระราม 4 
โครงการคอนโดเนียม จากบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ ตัง้อยู่ริมถนนพระราม 4 ค่อน

มาทางฝ่ังสขุมุวิท (เกือบถึงแยกพระโขนง) เป็นท าเลที่อยู่อาศัยที่มีมานานแลว้ มีการพฒันามากขึน้
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เนื่องจากความเจริญสูงสุดของถนนสุขุมวิทจะอยู่ที่ พรอ้มพงษ์ ทองหล่อ 
และสิน้สุดที่เอกมัย จากนัน้จะขา้มไปอ่อนนุช ส่วนถา้เป็นบนถนนพระราม 4 ก็จะเป็นช่วงตลาด
คลองเตย และ K Village ระยะทางจากโครงการ เดินทางไปรถไฟฟ้า 350 เมตร ราคาหอ้งเริ่มตน้ 
3.59 ลา้นบาท ราคาต่อตารางเมตร ประมาณ 140,000 บาท/ตร.ม. คาดว่าจะแลว้เสร็จ ก.ค. ปี 
2565 (Homenayoo, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 โครงการ ไอดีโอ สขุมุวิท – พระราม 4 

              ที่มา : (ANANDA, 2563) 
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โครงการ แชปเตอร ์วัน โฟลว ์บางโพ  
คอนโดมิเนียมตากอากาศวิวแม่น า้เจา้พระยาที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

บนท าเลที่ในย่านบางโพ ใกลจุ้ดเชื่อมต่อระบบคมนาคมของกรุงเทพฯ ดว้ยรถไฟฟ้า 2 สาย ทั้ง
รถไฟฟ้า MRT สายสีน า้เงิน และ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ดว้ยสถานีอินเตอรเ์ชนจ ์บางซื่อ,เตาปนู
, บางโพ ราคาเฉลี่ย 103,459 บาท/ตร.ม.ราคาเริ่มตน้ 3.29 ลา้นบาท*(Homenayoo, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 โครงการ แชปเตอร ์วนั โฟลว ์บางโพ 

              ที่มา : (PRUKSA, 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.homenayoo.com/chapter-one-flow-bangpo/
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โครงการ ไนทบ์ริดจ ์พหลโยธิน อินเตอรเ์ชนจ ์
โครงการ  ไนท์บริดจ์ พหลโยธิน – อินเตอร์เชนจ์  (KnightsBridge Phaholyothin – 

Interchange) บรษิัท Origin Property และ One Realestate ที่รว่มพฒันา พืน้ที่ท าเลรมิถนนใหญ่
พหลโยธิน ตรงขา้ม Tesco Lotus หลกัสี่ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน เลยแยกวงเวียนหลกัสี่เพียง 
400 เมตรเท่านั้น เนื่องจากเป็นจุดตัดโครงการรถไฟฟ้าถึงสองสาย นั่นก็คือ  รถไฟฟ้าสายสี
เขียว และ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งทั้งสองสถานี อยู่ห่างจากโครงการในระยะ 250 เมตร รวมถึง 
รถไฟฟ้าสายสีแดง บนถนนวิภาวดีรังสิต ท เป็นคอนโดสรา้งเสร็จพร้อมอยู่แบบ High Rise 1 
อาคาร 2 ทาวเวอร ์สงู 14 ชัน้ พืน้ที่ 5-1-32 ไร ่จ านวนหอ้งพกัทัง้หมด 726 ยนูิต 5 Type ขนาดหอ้ง
เริ่มตน้ที่ 23 ตร.ม. เริ่มตน้ 110,000 บาท/ตร.ม. ราคา 2.99 ลา้นบาท(Homenayoo, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 โครงการ ไนทบ์ริดจ ์พหลโยธิน – อินเตอรเ์ชนจ ์

              ที่มา : (ORIGIN, 2563) 

 

 

 

 

https://www.homenayoo.com/knightsbridge-phaholyothin-interchange/
https://www.homenayoo.com/knightsbridge-phaholyothin-interchange/
https://www.homenayoo.com/knightsbridge-phaholyothin-interchange/
https://www.homenayoo.com/knightsbridge-phaholyothin-interchange/
https://www.homenayoo.com/knightsbridge-phaholyothin-interchange/
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โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศส์ว่าง อินเตอรเ์ชนจ ์
โครงการตัง้อยู่ริมถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

สถานีบางซ่อน และ 350 เมตร จากรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน สถานีบางซ่อน และยังใกลก้ับทาง
พิเศษศรีรชั-วงแหวนรอบนอก เพียงแค่ 1.9 กม. รวมถึงใกลก้บัรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางซ่อน 
ไอดีโอ โมบิ วงศส์ว่าง อินเตอรเ์ชนจ์ เป็นคอนโด High Rise 30 ชัน้ 1 อาคาร พืน้ที่โครงการขนาด 
2-2-22.5 ไร ่จ านวนหอ้ง 559 ยนูิต มีหอ้งพกัใหเ้ลือกแบบ Stuido, 1 Bedroom และ 2 Bedrooms 
ขนาดเริ่มตน้ 21.5-48.00 ตร.ม. ราคา ประมาณ 112,000 บาท/ตร.ม. (ธ.ค.61) เริ่มตน้ 2.39 ลา้น
บาท โครงการสรา้งเสรจ็พรอ้มอยู่ พ.ย. 2559 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศส์ว่าง – อินเตอรเ์ชนจ ์

              ที่มา : (ANANDA, 2563) 

 

 

 

https://www.homenayoo.com/ideo-mobi-wong-sawang-interchange/
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คอนโดใจกลางย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก ตอบโจทยค์นท างาน 
ส่วนผูท้ี่มีงบประมาณในการซือ้คอนโดแบบเต็มที่ สามารถเลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าย่าน

ใจกลางเมืองธุรกิจอย่าง  CBD หรือ New CBD ที่มีปริมาณการเข้า-ออกสถานีค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นย่านที่มีออฟฟิศ ซึ่งเป็นแหล่งงานของประชากรในกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกส าหรับ
คนท างานที่อาจจะตอ้งการเดินทางไปในระยะใกล้ๆ  แต่ราคาคอนโดมิเนียมที่สงูเฉลี่ยถึง 300,000 
บาท ต่อตารางเมตร 

 
 

ภาพประกอบ 19 โครงการศาลาแดง วนั 

              ที่มา : (SC ASSET, 2563) 

ตวัอย่างคอนโดมิเนียมย่านเศรษฐกิจ Saladaeng One คอนโดสดุหรู Flagship Project 
จากเอสซี อยู่ใจกลางเมืองใกลก้บั CBD คือย่าน สีลม สาทร สามารถเดินทางไดด้ว้ยความสะดวก
ทัง้รถส่วนตัวและรถไฟฟ้า ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้หมด 3 ปี ภายใตค้อนเซปตก์ารออกแบบTimeless 
Contemporar ที่เนน้ความเรียบง่าย หรูหรา ไม่ว่าจะอย่ในยุคสมยัไหน การใชว้สัดหุินอ่อนตกแต่ง
ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร โถงทางเดินแบบ Single Corridor เพิ่มความเป็นส่วนตัว
ระหว่างชัน้ ภายในหอ้งพกัมาพรอ้มกระจกบานใหญ่เพื่อใหผู้อ้ยู่อาศยัไดช้มทัง้วิวสวนลมุพินี หรือ
จะเป็นวิวเมืองฝ่ังตกึมหานคร (bkkcitismart.com, 2562) 

https://www.estopolis.com/article/condominium-rama9-location
https://www.estopolis.com/article/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-New-CBD
http://www.bkkcitismart.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ทัง้นีก้ารเลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าไม่ไดม้ีแต่ขอ้ดีเสมอไป นั่นก็เป็นเพราะประเทศไทยยงัไม่
ปรบัปรุงระบบขนสง่สาธารณะใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชากร การสรา้งรถไฟฟ้าที่ยงัไม่
สามารถเชื่อมต่อถึงกนัไดท้ัง้หมดท าใหป้ระชากรในกรุงเทพฯ ที่อยากจะขยบัไปอยู่ชานเมืองยงัตอ้ง
เสียเวลาในการเดินทาง ส่วนประชากรที่อยู่ในเขตเมืองก็ยังต้องทนกับการอยู่ในย่านที่พืน้ที่
แออัด และแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาของระบบขนส่งสาธารณะยังต้องวกกลับมาเป็นการใช้
รถยนต์ ซึ่งจากการประเมินสภาพจราจรทั่ วโลกประจ าปี 2560 โดย INRIX Global Traffic 
Scorecard (บริษัทที่ท าการ วัดผลการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนรวมถึงช่วงเวลาอ่ืนๆ จากทั่ว
โลก) พบว่า กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองที่รถติด อันดับ 11 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของ
เอเชีย โดยผูใ้ชร้ถในกรุงเทพตอ้งเสียเวลาบนทอ้งถนนมากถึง 64 ชั่วโมงต่อปี 

แต่ถา้ในอนาคตการแกไ้ขผงัเมืองดว้ยการพฒันาระบบรถไฟฟ้าใหเ้ชื่อมโยงทกุพืน้ที่ โดย
ขณะนีม้ีการก่อสรา้งถึง 8 โครงการ ซึ่งจะเห็นไดว้่าก าลงัมีการก่อสรา้งกนัอยู่ในหลายจุด และคาด
ว่าในปี 2568 โครงการรถไฟฟ้าจะสรา้งเสร็จสมบูรณค์รอบคลมุทั่วพืน้ที่เกือบทัง้กรุงเทพมหานคร 
ถือเป็นความหวงัหนึ่งในการลดและแกปั้ญหารถติด และแน่นอนว่า แนวโนม้การซือ้และพกัอาศัย
ในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าจะไดร้บัความนิยมมากขึน้ไปอีก และสามารถกระจายตวัออกไป
นอกเมืองมากขึน้กว่าปัจจุบนั ส่งผลใหป้ระชากรในกรุงเทพฯ หันมาเลือกใชบ้ริการรถไฟฟ้าแทน
การใชร้ถสว่นตวัมากขึน้ เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขดัและลดมลพิษที่เกิดจากไอเสียรถยนต ์ 

ดังนั้นคอนโดมิเนียมติดแนวรถไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกที่ดีส  าหรบักลุ่มประชากรที่ต้อง
ท างานอยู่ในเมืองที่วุ่นวาย และมีความตอ้งการที่จะซือ้ความสะดวกสบายในการใชช้ีวิตและการ
เดินทาง ทั้งในชั่วโมงธรรมดาและชั่วโมงที่เร่งด่วน เพื่อจะไดม้ีเวลาใหก้ับตัวเองและครอบครัว  
(Estopolis, 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  63 

โครงการ ไอดิโอ โมบิ อโศก 
เป็นคอนโดมิเนียมท าเลริมถนนใหญ่เพชรบุรี อยู่ระหว่าง New CBD พระราม 9 และ 

CBD ย่านอโศกและสุขุมวิท ที่อยู่ใกล้ ทางด่วน และรถไฟฟ้าใตดิ้นสถานีเพชรบุรี, รถไฟฟ้าแอร์
พอรต์ เรล ลิงค ์สถานีมกักะสนั รวมถึงใกล ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ(ประสานมิตร) และราย
ลอ้มดว้ยแหลง่อ านวยความสะดวกครบครนั อาทิ เซ็นทรลั พลาซ่า พระราม 9, ฟอรจ์นูทาวน,์ สิงห ์
คอมเพล็กซ ,์รพ.สมิติเวช สุขุมวิท จ านวนหอ้งที่พักอาศัย 507 ยูนิต ตั้งอยู่บนพืน้ที่ 2-2-63.3 ไร่ 
หอ้งพักอาศัยเป็นแบบ 1-2 Bedroom โดยมีขนาดเริ่มตน้ที่ 24 – 61 ตร.ม. ขายแบบ Fully Fitted 
โดยตัวหอ้งจะมาพรอ้มกับ ชุดครวั, ชุดสุขภัณฑ ์และเครื่องปรบัอากาศครบทุกหอ้ง เริ่มตน้ 3.69 
ลา้นบาท(Homenayoo, 2563) 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 โครงการ ไอดีโอ โมบิ อโศก 

              ที่มา : (Ananda, 2563) 
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โครงการ เอ็กซท์ ีเอกมัย 
โครงการตั้งอยู่ในซอยเอกมัย ระยะทางจากถนนสุขุมวิทประมาณ 1.5 กม. ใกลถ้นน

เพชรบุรี, ทางด่วน 3 เสน้หลกั และ รถไฟฟ้า BTS เอกมยั ในระยะทาง 1.6 กม. มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก หา้งสรรพสินคา้ Big C เอกมัย, Health Land, Park Lane, Gateway เอกมัย, Major เอก
มยั และโรงพยาบาล รพ.สขุมุวิท, รพ.สมิติเวช เป็นตน้ 

เ อ็กซ์ที  เอกมัย  เป็นคอนโดแนวสูง 38 ชั้น จ านวน 1 อาคาร แยกอาคารจอดรถ 
Mechanical Parking 9 ชัน้ รวมถึง ใตดิ้น 3 ชัน้ หอ้งพกัอาศยัจ านวน 537 ยูนิต มีหอ้งพกัใหเ้ลือก
แบบ 1 หอ้งนอน และ 2 หอ้งนอน ขนาดเริ่มตน้ 29.75 – 57.00 ตร.ม. ราคาเริ่มตน้ที่ 4.59 ลบ.
(Homenayoo, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 โครงการ เอ็กซท์ี เอกมยั 

              ที่มา : (SANSIRI, 2563) 

 
 
 

https://www.condonayoo.com/xt-ekkamai/
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โครงการ เดอะรูม สาทร-เซนตห์ลุยส ์
คอนโดใจกลางสาทรที่ตอบทุกความต้องการของการอยู่อาศัยได้ครบทุกด้าน  

ศูนย์กลางธุรกิจชั้นน า เดินทางสะดวกด้วยหลากหลายเส้นทางทั้ง สาทร ,จันทน์,นราธิวาส 
ใกล้ทางด่วน สิ่งอ านวยความสะดวกร้านค้ามากมายในระยะ walking distance จ านวนห้อง
ทัง้หมด 376 ยูนิต จ านวน 1 อาคาร 24 ชัน้ 376 ยูนิตพืน้ที่ใชส้อย 35-67 ตารางเมตร ราคาเริ่มตน้ 
5.1 - 9.8 ลา้นบาท(LAND and HOUSES, 2563) 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 โครงการ เดอะรูม สาทร-เซนตห์ลยุส ์

              ที่มา : (LAND and HOUSES, 2563) 

 
 
 
 
 

 



  66 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการคน้ควา้งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั “การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตาม

เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบงานวิจยัที่สอดคลอ้งดงันี ้
ณฐัปคลัภ ์ป่ินทอง (2560) ศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกที่อยู่อาศยัคอนโด

ลุมพินีในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย คอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยให้
ความส าคัญกับช่องทางการจ าหน่าย  เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือผลิตภัณฑ ์ ราคา และการ
ส่งเสริมการขาย ตามล าดบั 2) ความภกัดีและความไวว้างใจต่อคอนโดลมุพินีอยู่ในระดับมาก  3) 
ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเลือกที่พกัอาศยั คอนโดลมุพินีในกรุงเทพมหานครดว้ยเหตผุลต่าง ๆ 
อยู่ในระดบัมาก 

ธนากร วงศร์ตันวิจิตต ์(2560) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนผู้พักอาศัยรวม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง อย่างมีนยัส าคญั จ านวนผูพ้กัอาศยัรวมที่
จ  านวนต่างกัน ส่งผลต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด ของผู้ เลือกซื ้อ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีมวง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญัมากที่สดุกบัราคา การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ กระบวนการ ส่วนผลิตภณัฑ ์และ ช่อง
ทางการจดัจ าหนาย กลุ่มเป้าหมายไดใ้หค้วามส าคญัอยูในระดบัมาก ส่วนพฤติกรรมการเลือกซือ้
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีมวง ของผู้เลือกซือ้ที่แตกตางกัน มีผลต่อระดับความ 
ความส าคัญของสวนประสมทางการตลาด ของผู้เลือกซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสาย
สีมวง ประกอบด้วย ราคาคอนโดมิ เนียม ลักษณะของห้อง ขนาดห้องพัก และการรู้จัก
คอนโดมิเนียม 

ปณุญารตัน ์เด่นไตรรตัน ์(2560) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้
คอนโดมิเนียมแบบโลวไ์รสใ์นเขตภาษีเจริญ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 25-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพโสด  มีอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท ส าหรบัสว่นประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญ โดยภาพรวมพบว่า ให้ 
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุโดยใหค้วามส าคญัดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสดุ รองลงมา
คือ ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการใหบ้ริการส่วนดา้น ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ดา้นช่องทางการ
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จัดจ าหน่าย  ในส่วนของขอ้มูลเหตุการณส์มมติความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภค พบว่า เหตุการณ์
สมมติที่ 1 ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจจ่าย รอ้ยละ 80.50 เหตกุารณส์มมติที่ 2 ผูบ้ริโภคมีความเต็มใจ
จ่ายรอ้ยละ 21.00 และเหตกุารณส์มมติที่ 3 พบว่าผูบ้ริโภคยงัคงมีความเต็มใจจ่ายรอ้ยละ 87.75 
ตามล าดบั และในการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรสและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อความเต็มใจจ่ายในเหตกุารณส์มมติที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจัยมีผลต่อ
ความเต็มใจจ่ายในเหตุการณส์มมติที่ 2 และ 3 นอกจากนี ้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้น 
ราคาและดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคในเหตกุารณส์มมติที่ 3 
อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 

สกุลพร นอขุนทด และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล ์รีสอรท์บ่อวิน จังหวัดชลบุรี   ผลการวิจัยพบว่า ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.10 ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ขนาดห้อง 
สถานการณ์การก่อสรา้งโครงการ วัตถุประสงค์ในการซือ้คอนโดมิเนียม พฤติกรรมในการท า
สัญญาจะซือ้จะขายกับทางโครงการ พฤติกรรมการรบัโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถือของส านักงานขาย วสัดแุละอปุกรณท์ี่ใช ้สิ่งอ านวยความสะดวก
ประเภทสระว่ายน้า และการส่งเสริมการขายประเภทของสมนาคุณเฟอร์นิเจอร์ครบชุด 
โทรศพัทเ์คลื่อนที่หรือกลอ้งดิจิตอล มีความน่าจะเป็นที่จะซือ้คอนโดมิเนียมโครงการ รอยลัฮิลล ์รี
สอรท์ บ่อวิน ณ ระดบันยัส าคญั 0.10 

สัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559)  ศึกษาปัจจัยที่ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า มีจ านวน 
5 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นที่ตัง้สถานีรถไฟฟ้าและสิ่งอ านวยความสะดวกในท าเลรอบโครงการ  
(2) ปัจจัยดา้น บุคลากรและการใหบ้ริการของส านักงานขายโครงการ (3) ปัจจัยดา้นราคา (4) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมของโครงการ (5) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของ
ผู้ประกอบการ โดยในส่วนของ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
ผลการวิจัยพบว่าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของผูบ้รโิภค 

ปาริชาติ บวัดิศ (2559) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้อาคารชุดพกัอาศัยระดับกลาง 
โดยรอบ 5 สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรี  การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคใ์น
การศึกษา ดงันี ้(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้อาคารชุดพกัอาศยัระดับกลาง และ (2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื ้ออาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง ซึ่ง
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ท าการศึกษาในพืน้ที่รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 5 สถานี คือ (1) สถานีสะพานพระนั่งเกลา้ (2) 
สถานีไทรมา้ (3) สถานี แยกติวานนท ์(4) สถานีบางกระสอ และ (5) สถานีแยกนนทบุรี 1 โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ี่ซือ้ ผลการวิจยัพบว่า  (1) กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เลือกซือ้อาคารชุดพกัอาศยั
ในราคาไม่เกิน 2 ลา้นบาท รูปแบบ 1 หอ้งนอน ขนาดพืน้ที่ใชส้อย 25 – 35 ตารางเมตร วงเงินผ่อน
ช าระไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน ตดัสินใจซือ้ดว้ยตนเองโดยเปรียบเทียบขอ้มลู 3 – 4 โครงการ ใช้
สื่อออนไลนเ์ป็นแหล่งขอ้มลู และซือ้เพราะมีสถานีรถไฟฟ้า และ (2) กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคัญ
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามากที่สุด โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมของค่า
สว่นกลางเป็นหลกั 

ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมเนียม 
ประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า ประชากรศาสตร์
จากการศึกษาว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ แตกต่างกันในแต่ละดา้นจะส่งผลใหร้ะดับการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกิน 8 ชัน้ ในเขต กรุงเทพหานครมีความแตกต่างกนัหรือไม่
พบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกันในสามดา้น ที่ท าการวิจัย ไดแ้ก่ เพศ อายุ และ
รายไดค้รวัเรือน ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภท สงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสูง
เกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานครจากการจดักลุม่ดว้ยการวิเคราะหปั์จจยัทัง้หมด 
7 ปัจจัย มี 6 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชั้น ในเขต
กรุงเทพมหานคร เรียงล าดบัตามการส่งผลต่อตวัแปรตามจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นการดแูล
และสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นกระบวนการขาย ปัจจยัดา้นราคา คณุภาพการก่อสรา้งและความ
เพียงพอของที่จอดรถ ปัจจัยด้านคุณลักษณะเพิ่มเติม ปัจจัยด้านพนักงานขายและคุณภาพ
เฟอรน์ิเจอร ์และ ปัจจัยด้านความ สะดวก โดยทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนส่งผลทางบวกต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กวี บูรพสายันห์ (2554) ศึกษาความเชื่อศาสตรฮ์วงจุ้ยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในย่านถนนพระราม3 ผลการวิจัยพบว่า 1.ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 45-54 ปี สถานภาพสมรส / 
อยู่ดว้ยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 25,000-34,999 บาท ปัจจบุนัอาศยัอยู่กบัสามี / ภรรยา จ านวนครอบครวัที่อาศยัรวมกนัมี
จ านวน 2-3 ท่าน มีเชือ้สายจีน 2.ผลจากการศึกษาขอ้มลูค่านิยมต่อศาสตรฮ์วงจุย้โดยรวม พบว่า 
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ในย่านพระราม 3 
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โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีดา้นค่านิยมทางเศรษฐกิจ ดา้นค่านิยมทางสงัคม และดา้น
ค่านิยมทางศาสนาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านศาสตรฮ์วงจุ้ยภายนอกคอนโดมิเนียม 
พบว่า ความเชื่อของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ในย่านถนน
พระราม 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีดา้นหลกัเกณฑพ์ิจารณาศาสตรฮ์วงจุย้ ดา้นแหล่งที่มา
ของอิทธิพลความเชื่อศาสตรฮ์วงจุย้และศาสตรฮ์วงจุย้ภายนอกคอนโดมิเนียม อยู่ในระดับปาน
กลาง  4.ผลจากการศกึษาขอ้มลูปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม พบว่า ความส าคญัของผูบ้ริโภคที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม และเงื่อนไขก่อนเลือกซือ้คอนโดมิเนียม อยู่ใน
ระดบัมาก 

Le Thi and Vu Ngoc (2019) ศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค
ต่อคอนโดมิเนียม ผลการวิจยัพบว่า ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคที่มี
ต่อคอนโดประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์, ปัจจัยทางการเงิน, ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม, 
ปัจจัยที่ตัง้ 4 ปัจจัยเหล่านีร้วมกัน 12 คุณลกัษณะ: ทิศทาง, เลขที่ชัน้, พืน้ที่ส่วนกลาง, คุณภาพ, 
ราคา, ค่าบริการ, มลูค่าในอนาคต, ความปลอดภยั, มลพิษ, วฒันธรรม, สถานที่ท างานและความ
สะดวกในการในการใชช้ีวิต ผลิตภณัฑแ์ละคณุลกัษณะของคอนโดมิเนียม ส่วนปัจจยัทางการเงิน
เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุด เพศชายและเพศหญิงมีการตอบสนองส าหรับการซื ้อ
คอนโดมิเนียมมีคลา้ยกนั กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของคอนโดควรเนน้กลุ่มวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 25 - 
45 ปี กลุ่มผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัย์ควรตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ บริษัท ที่จะมีกล
ยุทธ์และแผนที่เหมาะสมสรา้งจุดขายที่ เหมาะสมกับปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภคเพื่อกระตุน้ยอดขาย ผูท้ี่มีอายุนอ้ยกว่า 36 ปีและผูส้งูอายุตอ้งการที่จะอาศยัอยู่ในอาคาร
ชดุและตอบว่าพวกเขาสนใจ“ ปัจจยัทางการเงิน” และ“ สิ่งแวดลอ้ม” มากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ  

Huu Ai (2017) ศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในซือ้คอนโดมิเนียมสีเขียวในเมือง
โฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม ผลการวิจยัพบว่า เมื่อลกูคา้รบัรูถ้ึงคณุค่าของผลิตภณัฑท์ี่มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อชีวิตของสิ่งแวดลอ้มพวกเขาพรอ้มที่จะซือ้ อย่างไรก็ตามรฐับาลสามารถสง่เสรมิความรู้
คอนโดมิเนียมสีเขียวผ่านโครงการรณรงคเ์พื่อการศึกษาและบงัคับใช้กฎหมายสิ่งแวดลอ้มสีเขียว 
ดงันัน้ความรูท้ี่เพิ่มขึน้ของที่อยู่อาศัยสีเขียว โดยหลกัแลว้ผูบ้ริโภคจะพึงพอใจสงูสุดเสมอจากการ
ซือ้ผลิตภัณฑท์ี่รกัษาสิ่งแวดลอ้ม พวกเขายินดีจ่ายในราคาที่สูงขึน้เพื่อปกป้องสิ่งแวดลอ้มและ
ความเป็นอยู่ที่ดี ผลกระทบส าหรบัการซือ้ขายเชิงปฏิบติัดงันัน้เราสามารถยืนยนัไดว้่าพืน้ที่สีเขียว
ใหมู้ลค่าทางเศรษฐกิจมากขึน้มีการวัดทัง้ในตลาดและนอกตลาดผ่านมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่ มขึน้
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และประโยชน์ต่อผู้ใช้ผู ้บริโภคเพิ่มราคาอสังหาริมทรัพย์และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม ดว้ยประโยชนท์ี่ส  าคญัเหลา่นีก้ารวางแผนและการเติบโตของชมุชน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีสาระส าคัญถึงวิธีการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน 
เพื่อใหไ้ดซ้ึ่งไดข้อ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง และจะน าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติต่อไป ซึ่งผูว้ิจัยได้
ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการท าวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่เคยซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูว้ิจยัไม่ทราบ
ถึงจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชก้ารค านวณ เพื่อก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างครัง้นี ้โดยใชส้ตูรในการหาขนาดตัวอย่าง ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ 
และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่สามารถยอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% ไดโ้ดยขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน 400 คน  
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n =
Z2pq

e2
 

 

เมื่อ  n = จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 P = ค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่ตอ้งการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
 Q = 1-p 
 e = ระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้5% 

 Z          =       ค่ามาตรฐานที่ระดบัความเชื่อมั่นที่ก าหนดคือ 95%ซึ่งม ี   
 ค่าเท่ากบั 1.96 

แทนค่าสตูรไดด้งันี ้
 

n  =
Z2pq

e2
 

                                          =
(1.96)2(0.05)(1 − 0.05)

(0.05)2
 

         =
0.9604

0.0025
 

           = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 

จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง เก็บเพิ่ม 15 ตัวอย่าง รวมเป็น
ขนาดตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยวิธีการเลือกตวัอย่างจะใชว้ิธีตามขัน้ตอน ดงันี ้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 ท าเลที่มี

อตัราการเติมโตดา้นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียมบนเสน้ทางรถไฟฟ้า มีดงันี ้สีลม-สาทร 
, พหลโยธิน-ลาดพรา้ว , พระโขนง-อ่อนนุช , วงคส์ว่าง , เพชรเกษม ทัง้ 5 เขต เป็นท าเลศกัยภาพ
ในการเติบโตจากการก่อสรา้งรถไฟฟ้าที่มีแนวโนม้การขยายตัวในปี 2563 (พลัส พร็อพเพอรตี์,้ 
2562)  
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ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน เลือกตวัอย่างจากเขตที่สุม่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 1 เขตละ 80 คน  

ตาราง 2 แสดงการเฉลี่ยขนาดตวัอย่าง 

 

ขั้นที ่3  การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอย่างจากบุคคลที่เคยซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขต สีลม-สาทร
,พหลโยธิน-ลาดพรา้ว,พระโขนง-อ่อนนุช,วงคส์ว่าง เนื่องจากเป็นพืน้ทีมีอตัราการเจริญเติบโตของ
คอนโดมิเนียมสูง และ เพชรเกษม (พลสั พร็อพเพอรตี์,้ 2562) ตามขัน้ที่ 3 ซึ่งใหค้วามร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย โดยการออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสว่นหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงไดศ้กึษาคน้ควา้
แนวคิดจากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับผูว้ิจัย ทางผูว้ิจัยไดแ้บ่งขอ้มูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 
เพื่อใหค้รอบคลมุกบัขอ้มลูที่ตอ้งการในการประมวลผลการวิจยั ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามดา้นลักษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยเป็นขอ้ค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก 

เขตทีท่ าการส ารวจ จ านวนตัวอย่าง(คน) 

สีลม-สาทร 80 

พหลโยธิน-ลาดพรา้ว 80 

พระโขนง-อ่อนนชุ 80 

วงคส์ว่าง 80 

เพชรเกษม 80 

รวมทัง้สิน้ 400 
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(Multiple Choices)  โดยใหผู้บ้ริโภคเลือกตอบเพียงขอ้เดียว ซึ่งในแต่ละขอ้ค าถามใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทต่าง ๆ ดงันี ้็ 

ขอ้ที่ 1 เพศ ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) ไดแ้ก่ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ขอ้ที่ 2 อาย ุระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนด 
ชว่งระดบัการศกึษา ดงันี ้

2.1 21 – 30 ปี 
2.2 31 – 40 ปี 
2.3 41 – 50 ปี 
2.4 51 ปีขึน้ไป 

ขอ้ที่ 3 สถานภาพ ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Nominal Scale) โดย 
ก าหนดช่วงสถานภาพสว่นตวัของกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

ขอ้ที่ 4 ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
โดยก าหนดช่วงระดบัการศึกษา ดงันี ้

4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
4.2 ปรญิญาตร ี
4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

ขอ้ที่ 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)   
ดงันี ้

5.1 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
5.2 พนกังานบรษิัทเอกชน 
5.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
5.4 อาชีพอิสระ 
5.5 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พ่อบา้น แม่บา้น 
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ข้อที่ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) โดยก าหนดช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้ 

6.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 
6.2 20,001 – 30,000 บาท 
6.3 30,001 – 40,000 บาท 
6.4 40,001 – 50,000 บาท 
6.5 ตัง้แต่ 50,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ จ านวน 24 ขอ้ ดงันี ้
ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้   5 ขอ้ 
ดา้นคณุภาพการรบัรู ้   5 ขอ้ 
ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้  4 ขอ้ 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  5 ขอ้ 
ดา้นสินทรพัยอ่ื์นของตราสินคา้  5 ขอ้ 

โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลกัษณะ
ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนด
คะแนนระดบัความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคเห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
4  คะแนน หมายถึง บรโิภคเห็นดว้ย 
3  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคไม่แน่ใจ 
2  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคไม่เห็นดว้ย 
1  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัการหาความกวา้งของอนัตรภาค
ชัน้ (Class Interval) ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2544) 
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

    จ านวนชัน้ 

  = 5 - 1 
    5 
  = 0.8 
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ดงันัน้เกณฑค์ะแนนเฉลี่ยของระดบัคณุค่าตราสินคา้แบ่งไดด้งันี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   4.21 – 5.00  หมายความว่า  ความคิดเห็นที่มี ต่อ

คณุค่าตราสินคา้ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.41 – 4.20  หมายความว่า  ความคิดเห็นที่มี ต่อ

คณุค่าตราสินคา้ในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40  หมายความว่า  ความคิดเห็นที่มี ต่อ

คณุค่าตราสินคา้ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.81 – 2.60  หมายความว่า  ความคิดเห็นที่มี ต่อ

คณุค่าตราสินคา้ในระดบัไม่ดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.80  หมายความว่า ความคิดเห็นที่มี ต่อ

คณุค่าตราสินคา้ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 
ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต จ านวน 12 ขอ้ 

ดา้นกิจกรรม   4 ขอ้ 
ดา้นความสนใจ   4 ขอ้ 
ดา้นความคิดเห็น  4 ขอ้ 

โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลกัษณะ
ค าถามแบบมาตราวดัแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบใหเ้ลือก ตอบเพียงตวัเลือก
เดียว โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนด
คะแนนระดบัความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคเห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
4  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคเห็นดว้ย 
3  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคไม่แน่ใจ 
2  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคไม่เห็นดว้ย 
1  คะแนน หมายถึง ผูบ้รโิภคไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ในการวิเคราะหข์อ้มูล จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดับการหาความกวา้งของอันตรภาคชัน้ 
(Class Interval) ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2544) 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

     จ านวนชัน้ 
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  = 5 - 1 
    5 
  = 0.8 

ดงันัน้เกณฑค์ะแนนเฉลี่ยของระดบัรูปแบบการด าเนินชีวิต แบ่งไดด้งันี ้
 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   4.21 – 5.00  หมายความว่า   ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
            อยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.41 – 4.20  หมายความว่า   ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
            อยู่ในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40  หมายความว่า   ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
         อยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.81 – 2.60  หมายความว่า  ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
         อยู่ในระดบัไม่ดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.80  หมายความว่า  ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
                    อยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ขอ้ 

โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มี
ลักษณะค าถามแบบ Important Scale เป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้
ระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนนระดับ
ความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้

5 คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ  
4  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญัปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ย 
1  คะแนน หมายถึง ระดบัความส าคญันอ้ยที่สดุ 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู จะใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัการหาความกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ (Class Interval) ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค, 2544) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 

          จ านวนชัน้ 

  = 5 - 1 
    5 
  = 0.8 

ดังนั้นเกณฑค์ะแนนเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งไดด้งันี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   4.21 – 5.00 หมายความว่า  ระดบัการตดัสินใจ 

อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.41 – 4.20 หมายความว่า ระดบัการตดัสินใจ 

อยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายความว่า ระดบัตดัสินใจ 

อยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.81 – 2.60 หมายความว่า ระดบัการตดัสินใจ 

อยู่ในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.80 หมายความว่า ระดบัการตดัสินใจ 

อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร บทความ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั

ตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในก าหนดขอบเขตงานวิจยั และการสรา้งแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์คณุค่าตรา

สินคา้ รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสรา้งแบบสอบถามโดยใหม้ีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
นิยามศพัท ์และกลุม่ตวัอย่างของงานวิจยันี ้
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3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามโดยอา้งอิงกับกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เก่ียวขอ้งกับ
การคุณค่าตราสินค้า รูปแบบการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ ในการปรบัปรุง แกไ้ข เก่ียวกบัประโยคใหเ้ขา้ใจง่าย มีความถกูตอ้ง
ของส านวนภาษา สื่อสารออกมาอย่างเข้าใจ เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่มีข้อความตรงตามกับ
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

5. น าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา  
6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน แลว้น าผลไปวิเคราะหห์าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient ( -Coefficient) 
ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2558) ค่าแอลฟ่าที่ไดน้ั้นแสดงถึง
ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยแอลฟ่าจะมีค่าระหว่าง 0 ≤   ≤ 1 โดยค่าที่ใกลเ้คียง 1 
มากนัน้ แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู โดยแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ควรมีความเชื่อมั่นตัง้แต่ 0.7 
ขึน้ไป เพื่อเป็นตวัแสดงว่าแบบสอบถามนัน้มีความเชื่อมั่นสงู 

สว่นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นรูจ้กัตราสินคา้ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.855 
สว่นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพการรบัรู ้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.832 
สว่นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.839 
สว่นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.878 
สว่นคณุค่าตราสินคา้ ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.820 
สว่นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.731 
สว่นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.892 
สว่นรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.776 
สว่นการตดัสินใจ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.775 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาคุณค่าตราสินคา้และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย
สามารถแบ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูในการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ  

1. ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary data) 
ผูว้ิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีจ านวน 400 

ชุด และน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง มาศึกษาถึงคณุค่าตราสินคา้และ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 

บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และข้อมูล บทความทางอินเทอรเ์น็ต 
ตลอดจนสิ่งตีพิมพเ์ผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศึกษา รวมทัง้ใหผ้ลการศึกษา
ครัง้นีไ้ดร้บัประโยชนส์มบรูณย์ิ่งขึน้ 

การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

1. ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว ้(Pre - test) และด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของแบบสอบถามพรอ้มตรวจสอบความเชื่อมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีสมัประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
2. น าแบบสอบถามที่ผ่านแกไ้ขขอ้บกพรอ่งแลว้ ออกเก็บขอ้มลูจรงิ 
3. น าแบบสอบถามที่เก็บขอ้มูลแลว้ มาตรวจสอบความสมบูรณ ์(Editing) จากนัน้

น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง สมบรูณ ์มาลงรหสัตามที่ก าหนดไว ้(Coding) 
4. น าข้อมูลที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการ

ประมวลผลขอ้มลูตามสมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์
ขอ้มลู 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลู โดยด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชส้ถิติดงันี ้
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1.1 วิเคราะหข์อ้มูล เพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ เพศ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยแจกแจงเป็นความถ่ี (Frequency) และ
แสดงผลเป็นเปอรเ์ซ็นต ์หรือค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้และรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยน า
ค่าที่ไดม้าหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยน าค่าที่ไดม้าหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชว้ิธี
ทางสถิติ ดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะหค่์าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร ์
ดา้นเพศ  

2.2 สถิ ติวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเ ดียว (One - Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการตรวจสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคญัทางสถิติที่ .05 หรือที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยใช้
การ เปรี ยบ เที ยบ เชิ งพหุ  (Multiple Comparison)  ตามวิ ธี การ  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุม่ตวัอย่าง 

2.3 สถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
ใชใ้นการวิเคราะหต์วัแปรตามที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปรอิสระแต่ละตวั
ไม่มีความสมัพนัธก์นัเอง แต่จะมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้กับตวัแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติส่วนที่ 2 คือ คณุค่าตราสินคา้ในมมุมองลกูคา้ไดแ้ก่ ดา้นรูจ้กัตราสินคา้ ดา้นคณุภาพการรบัรู ้
ดา้นความเชื่อมโยงตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตรา
สินค้า มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนี ยมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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2.4 สถิติการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
ใชใ้นการวิเคราะหต์วัแปรตามที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปรอิสระแต่ละตวั
ไม่มีความสมัพนัธก์นัเอง แต่จะมีความสมัพนัธเ์ชิงเส้นกบัตวัแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ส่วนที่ 3 คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูสถิติที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกใชส้ถิติ

โดยพิจารณาถึงวตัปุระสงคแ์ละความหมายของขอ้มลูที่ใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยใชพ้ืน้ฐานและขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค น ามาวิเคราะหด์ว้ยค่า
รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขาคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

               ( )100
n

f
P =  

       เมื่อ P     แทน    รอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์

              f     แทน    ความถ่ีของขอ้มลูในแต่ละกลุม่ที่ส  ารวจได ้

               n      แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมด หรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใชส้ตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560) 

n

x
X

i
=  

       เมื่อ X      แทน    คะแนนค่าเฉลี่ย 

             ix   แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

            n       แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 

 



  83 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยใชส้ตูร  
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

( )
( )1

..

22

−

−
=

 
nn

xxn
DS

 
       เมื่อ         S        แทน    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 

          x         แทน    คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

          n         แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

         
2x      แทน    ผลของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

        ( ) 2x     แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

2. สถิติที่ใชห้าคณุภาพแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นมาใช้ส  าหรับการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีหาค่า

สมัประสิทธิ์ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient) ของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 
มีสตูรดงันี ้

 α = 
𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

เมื่อ α แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

 k  แทน จ านวนค าถาม  
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่าง ๆ  
 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
3. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) สถิติที่

ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
3.1 สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) มีสตูร
ดงันี ้
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3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั ( 𝑠1  
2 = 𝑠2

2 ) 

  t = 
�̅�1 −  𝑥2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

       

สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df =  𝑛1  +  𝑛2 − 2    
เมื่อ    t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

   �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

  �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

  𝑠1 
2   แทน ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

  𝑠2 
2   แทน ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

         𝑛1     แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

  𝑛2     แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
  df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)   

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั (𝑠1
2≠𝑠2

2) 

     t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

   Degree of Freedom 

   df = 
[
𝑠1

2

𝑛1
⁄ + 

𝑠2
2

𝑛2
⁄ ]

(
𝑠1

2

𝑛1
⁄ )

𝑛1−1
+

(
𝑠2

2

𝑛2
⁄ )

𝑛2−1

 

 
เมื่อ t        แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution  

         �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

        �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

        𝑠1
2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  

        𝑠2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2  

         𝑛1 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  

         𝑛2  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2  

         df          แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 𝑛1  +  𝑛2 − 2 
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3.2 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป              
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545)โดยมีสตูรดงันี ้

ใชค่้า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 
2545) มสีตูรดงันี ้

ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

แหลง่ความแปรปรวน                     df                    SS                        MS                      F        

 

 

 

 

 

           รวม                                 n-1                 𝑆𝑆(𝑇) 

 

              F =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

เมื่อ     F      แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution  
    Df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และภายในกลุ่ม 

   (n-k) 
    k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน  
    n  แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
    k-1  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ 
              n-k    แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

          𝑠𝑠(𝐵)  แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)  

         𝑠𝑠(𝑊)  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)  

      𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

      𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

ระหวา่งกลุ่ม  k-1 𝑆𝑆(𝐵) 
𝑀𝑆(𝐵) =  

𝑆𝑆(𝐵)

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)

 

ภายในกลุ่ม  n-k 𝑆𝑆(𝑊) 𝑀𝑆(𝑊) =  
𝑆𝑆(𝑊)

𝑛 − 𝑘
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กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจะทดสอบด้วย (Brown-Forsythe) 
(Hartung, 2001) มีสตูรดงันี ้

β =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
   โดยค่า  𝑀𝑆(𝑊) = ∑ (1 −

𝑛𝑗

𝑁

𝑘
𝑖=1 )𝑆1

2 

เมื่อ  β     แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe  

      𝑀𝑆(𝐵)   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

     𝑀𝑆(𝑊)   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
 k       แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง  

 𝑛𝑗     แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  
 N      แทน ขนาดของประชากร  

 𝑆1
2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i  

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องด าเนินการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อหาว่าคู่ใดบา้งที่แตกต่างกัน โดยการใชว้ิธี Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) มีสตูรดงันี ้

 LSD = 
𝑡1−∝;

2
 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
) 

 โดยที่  𝑛𝑖 − 𝑛𝑗  
  Df = N-k 
เมื่อ LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i    
                               และ j  
 MSE แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่   
 k แทน จ านวนกลุม่ประชากร 
 N แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

 α    แทน ค่าความคลาดเคลื่อน  
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใชสู้ตรวิเคราะห์

ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ดงันี ้

  t = 
𝑋𝑖− 𝑋𝑗

𝑀𝑆(𝑊)(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)
 

เมื่อ t     แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution  

      𝑀𝑆(𝑊)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
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          𝑋𝑖    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i  

          𝑋𝑗     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j  

          𝑛𝑖      แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  

          𝑛𝑗       แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j  
3.3 สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็น

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลต่อตัวแปรตามหลายๆปัจจัย (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ใช้
ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขต

กรุง เทพมหานคร  จากสมการถดถอยเชิ งซ้อน ซึ่ งมีพารามิ เตอร์ k+1 ตัว คือ 𝛽0, 𝛽1, 

𝛽2, 𝛽3,……. 𝛽𝑘  การประมาณ 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3,……. 𝛽𝑘  จะตอ้งใชข้อ้มูล ตัวอย่างของตวั

แปร Y, 𝑋1, 𝑋2, …… 𝑋𝑘   โดยใชต้วัอย่างขนาด n จากสมการเชิงความถดถอยเชิงซอ้น 

   Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2+ 𝛽3𝑋𝑖3+…………………. 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 , +𝑒𝑖  
เมื่อ    Y = ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
        X = ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

         𝛽0 = สว่นตดัแกน Y หรือค่าของ Y เมื่อ X มีค่าเป็นศนูย ์

          𝑒𝑖  = ความคลาดเคลื่อนอย่างสุม่ (Random error) 

         𝛽1 = ความชนั (Slope) ของเสน้ตรง และจะเรียกว่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย 
                     (Regression coefficient) 
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เส้นทางรถไฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสื่อ
ความหมายที่ตรงกันส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ ์และ อกัษรย่อของตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา ดงันี  ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

  �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 

  S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

R2
Adj แทน ค่าสมัประสิทธิ์การตดัสินใจของสถิติวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู 

B   แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย(Unstandardized) 

  t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – Distribution 

  F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 

df แทน ระดบัขัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

  H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้นี ้ 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห ์รวมถึงน าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 
2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคจ าแนก
ตาม เพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการ
รูจ้กัตราสินคา้ ดา้นคณุภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
และดา้นสินทรพัยป์ระเภท อ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ดา้น
กิจกรรม ดา้นความสนใจและดา้นความคิดเห็น 

ตอนที่  4 การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานข้อที ่1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า  
ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า และดา้น
สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นการกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทาง
รถไฟฟ้า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคจ าแนก

ตาม เพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
การวิเคราะหล์กัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคจ าแนกตาม เพศ ระดบัการศกึษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยแสดงผลจากการวิเคราะหเ์ป็นจ านวน และ ค่ารอ้ยละ ดัง
ตาราง 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)         ร้อยละ 

เพศ    

ชาย 192            48.00 
หญิง 208            52.00 
รวม 400          100.00 

อายุ   
21-30 ปี 156             39.00 
31-40 ปี 208             52.00 
41 ปีขึน้ไป 36               9.00 
รวม 400           100.00 

สถานภาพ   
โสด 244            61.00 
สมรส 156            39.00 
รวม 400          100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)         ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 12   3.00 

ปรญิญาตรี 312 78.00 
สงูกว่าปรญิญาตรี 76 19.00 
รวม 400             100.00 

อาชีพ   

ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ 20   5.00 
พนกังานบรษิัทเอกชน 320 80.00 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ 28   7.00 
อาชีพอิสระ 32   8.00 

              รวม 400             100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 52               13.00 
20,001 - 30,000 บาท 104 26.00 
30,001 - 45,000 บาท 180 45.00 
40,001 - 50,000 บาท 32   8.00 
ตัง้แต่ 50,001 บาทขึน้ไป 32   8.00 
รวม 400             100.00 

 

จากตาราง 4 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริ โภคที่ ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คนได ้ดงันี ้
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ด้านเพศ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.00 และเพศ
ชายจ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.00  

ด้ านอายุ  ผู้บ ริ โภคส่ วนใหญ่มี ช่ ว งอายุ ระหว่ า ง  31 – 40 ปี  จ านวน  208 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 52.00 รองลงมา คือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
39.00 ช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 

ด้านสถานภาพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 244 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
61.00 และสถานภาพสมรส จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00  

ด้านระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 312 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 78.00 รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.00  และการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.00 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 320 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 80.00 รองลงมาคือประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ธุรกิจ
ส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.00 ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 -40,000 
บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.00 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 
บาท บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 
จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่ 50,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 32 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

เนื่องจากอนัตรภาคชัน้ของขอ้มลูดา้นระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มี
ความถ่ีค่อนขา้งต ่า ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการปรบัปรุงกลุม่ใหม่ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค (จดักลุม่ใหม่) 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)          ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญาตร ี  
และปรญิญาตรี 324 81.00 
สงูกว่าปรญิญาตรี   76 19.00 
รวม 400             100.00 

อาชีพ   

พนกังานบรษิัทเอกชน 320 80.00 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ                 48 12.00 
และ ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ   
อาชีพอิสระ   32   8.00 
รวม               400             100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท 156 39.00 
30,001 - 45,000 บาท 180 45.00 
ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป   64 16.00 
รวม               400             100.00 

 

จากตาราง 5 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริ โภคที่ ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คนได ้ที่จดักลุม่ใหม่จ าแนกตวัแปรไดด้งันี ้

ด้านระดับการศึกษา  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและ
ปรญิญาตรี จ านวน 324 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81.00 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี 
จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.00  
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ด้านอาชีพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 320 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 80.00 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจา้ของกิจการ และ อาชีพขา้ราชการ / 
รัฐ วิ ส าหกิ จ  จ า น วน  48 คน  คิ ด เ ป็น ร้อยละ  12.00 อาชี พ อิ ส ร ะและ อ่ืน  ๆ  จ า น วน  
32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 -45,000 
บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 30,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ตัง้แต่ 45,001 
ขึน้ไป จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.00 ตามล าดบั 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้  
การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ 

ดา้นคุณภาพ การรบัรูด้า้นความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และดา้น
สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง  

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุค่าตราสินคา้ จ าแนกเป็นรายดา้น 

     คุณค่าตราสินค้า                 �̅�      S.D.      ระดับความคิดเหน็ 

 ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้                   4.21       0.44       ดีมาก 
 ดา้นคณุภาพการรบัรู ้                   4.29       0.44       ดีมาก 
 ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้                  4.26       0.46       ดีมาก 
 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้                  4.13       0.50          ดี 
 ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้                  4.22       0.43       ดีมาก 
  รวม                4.22      0.36      ดีมาก 

 

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุค่าตราสินคา้จ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภค
มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 
เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคใหค้วามคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ยกเวน้ดา้นความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ผูบ้รโิภคใหค้วามเห็นอยู่ในระดบัดี 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จ าแนกเป็น  
รายขอ้ 

   คุณค่าตราสินค้า                           �̅�    S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านการรู้จักคุณค่าตราสินค้า 

1. ท่านรูจ้กัตราสินคา้(Brand Name)แบรนด ์     4.11    0.59      ดี 
คอนโดมิเนียมที่เลือกซือ้เป็นอย่างดี 
2.แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เป็นแบรนด ์      4.46    0.57     ดีมาก 
ที่มีชื่อเสียงในวงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละมีความน่าเชื่อถือ 
3. ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ(์โลโก)้ของแบรนด ์    4.19    0.57                 ดี 
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ไดเ้ป็นอย่างดีเพราะมีความโดดเด่น                                                                                
4. ท่านรูส้กึคุน้เคยกบัแบรนดค์อนโดมิเนียม             4.09    0.70      ดี 
ที่ท่านเลือกซือ้มากกว่าแบรนดอ่ื์นๆ 
5. เมื่อพดูถึงคอนโดมิเนียม ท่านจะนึกถึง                             4.24    0.76   ดีมาก 
แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เป็นล าดบัแรก 
       รวม                 4.21    0.44            ดีมาก 

ด้านคุณภาพการรับรู้   

1. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มีลกัษณะการออกแบบ    4.26     0.55              ดีมาก 
 พืน้ที่ใชส้อยภายในหอ้งไดอ้ย่างลงตวัและสะดวกสบาย 
2. สภาพสงัคมรอบคอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้      4.38     0.71   ดีมาก 
มีความปลอดภยัสงู 
3. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มีราคา        4.29     0.68   ดีมาก 
ที่เหมาะสมกบัคณุภาพที่ไดร้บั 
4. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ ใชว้สัดทุี่มีคณุภาพ               4.20     0.61      ดี 
และไดร้บัมาตรฐานในการก่อสรา้งจากบริษัทก่อสรา้งชัน้น า 
5. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มีเจา้หนา้ที่       4.35     0.59   ดีมาก 
ประจ าโครงการใหบ้รกิารและดแูลท่านเป็นอย่างดี  
                 รวม       4.29    0.44   ดีมาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

คุณค่าตราสินค้า                           �̅�    S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า 

1. แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านซือ้ มีภาพลกัษณท์ี่ดี    4.17     0.59     ดี 
ในมมุมองความรูส้กึของท่าน 
2. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ ตอบสนอง                4.37     0.68  ดีมาก 
ความเป็นสว่นตวัของท่านไดเ้ป็นอย่างดี 
3. คอนโดมิเนียมที่เลือกซือ้ ไดน้ าเทคโนโลยีสมยัใหม่             4.30     0.59  ดีมาก 
มาตอบสนองความสะดวกสบายในการใชช้ีวิตมากย่ิงขึน้ 
4.ท่านคิดว่าคอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เป็นมิตร     4.26     0.69  ดีมาก            
ต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนใกลเ้คียงมากกว่าแบรนดอ่ื์นๆ 

                  รวม       4.26    0.46  ดีมาก 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 

1. ท่านชื่นชอบแบรนดค์อนโดมิเนียมที่ซือ้           4.06      0.54     ดี 
มากกว่าแบรนดข์องบรษิัทอ่ืนๆ 
2.ท่านจะยงัคงตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้          4.14      0.81     ดี 
แมว้่าแบรนดค์อนโดมิเนียมอื่นจะท าโปรโมชั่นลดราคา                                                                     
หรือ เพิ่มของแถม 
3.ท่านจะยงัคงตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแบรนดท์ี่ท่านเลือก   4.03      0.72     ดี 
แมว้่าบคุคลอื่นจะแนะน าใหซ้ือ้คอนโดมิเนียมแบรนดอ่ื์น                                                                    
ตราสินคา้อ่ืนจะลดราคา  
4. ท่านมีความยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะน าคนรูจ้กัใหซ้ือ้     4.12      0.68     ดี 
หรือเขา้ชมโครงการคอนโดมิเนียมแบรนดเ์ดียวกบัที่ท่านซือ้ 
5.ท่านมกัศกึษาขอ้มลูโครงการใหม่ๆ ตามช่องทางสื่อ              4.34      0.62  ดีมาก 
ประชาสมัพนัธข์องแบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่าน                                                                             
เลือกซือ้เพื่อหาขอ้มลูเพิ่มเติม 
                รวม         4.13     0.50   ดี 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

   คุณค่าตราสินค้า                   �̅�           S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านสินทรัพยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสินค้า 

1. เครื่องหมายตราสินคา้ (Brand Mark) ภายใตแ้บรนด ์     4.11      0.54     ดี 
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มีคณุค่าต่อการจดจ า                                                                         
เป็นที่รูจ้กัโดยทั่วไป 
2.เครื่องหมายตราสินคา้ (Brand Mark) ภายใตแ้บรนด ์      4.30      0.65  ดีมาก 
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
3. แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้                              4.20      0.58     ดี 
สามารถสรา้งความมั่นใจในการซือ้ใหท้่านได ้
4. แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มีการประชาสมัพนัธ ์    4.22      0.64             ดีมาก 
เรื่องโปรโมชั่นเพื่อจงูใจลกูคา้ 
5.แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้สะทอ้นใหเ้ห็น              4.22      0.62  ดีมาก 
ถึงการใสใ่จในบรกิารและอ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้                                                                
มากกว่าแบรนดอ่ื์นๆ 
   รวม        4.21      0.43         ดีมาก 

 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุค่าตราสินคา้ จ าแนกเป็นราย
ขอ้ดงันี ้

ด้านการรู้จักตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับคณุค่าตราสินคา้ดา้นการ
รูจ้กัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เป็นแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรพัยแ์ละมี
ความน่าเชื่อถือ และขอ้เมื่อพดูถึงคอนโดมิเนียมท่านจะนึกถึงแบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้
เป็นล าดบัแรก ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผูบ้ริโภคมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัดี 
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ด้านคุณภาพการรับรู้ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้าด้าน
คุณภาพการรับรู ้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดยกเวน้ขอ้คอนโดมิเนียมที่
ท่านเลือกซือ้ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานในการก่อสรา้งจากบริษัทก่อสรา้งชั้นน า 
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้
ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทกุขอ้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ยกเวน้ขอ้แบรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านซือ้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองความรูส้ึกของท่าน  ผู้บริโภคมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้ดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ข้อท่านมักศึกษาข้อมูลโครงการใหม่ๆ ตามช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของแบรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เพื่อหาขอ้มลูเพิ่มเติม ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
สว่นขอ้อ่ืนๆ ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
ยกเวน้ขอ้แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้สามารถสรา้งความมั่นใจในการซือ้ใหท้่านไดแ้ละขอ้
เครื่องหมายตราสินคา้(Brand Mark) ภายใตแ้บรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มีคณุค่าต่อการ
จดจ า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
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ตอนที ่3 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต  จ าแนกเป็น 
รายดา้น 

    รูปแบบการด าเนินชีวิต        �̅�             S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

1.ดา้นกิจกรรม             4.19      0.43      ดี                 
2.ดา้นความสนใจ                                4.27      0.45   ดีมาก 
3.ดา้นความคิดเห็น                            4.26      0.46              ดีมาก 
  รวม       4.24     0.39           ดีมาก 

 

จากตาราง 8 พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตจ าแนกราย
ดา้น โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ดา้นความ
สนใจและดา้นความคิดเห็น ผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ยกเวน้ดา้นกิจกรรม 
ผูบ้รโิภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 

    รูปแบบการด าเนินชีวิต        �̅�             S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านกิจกรรม 

1.ท่านชื่นชอบการใชช้ีวิตแบบสว่นตวัในอาคารสงู         4.11      0.59      ดี                   
2.ท่านชื่นชอบการท ากิจกรรมภายในคอนโดมิเนียม               4.28      0.76   ดีมาก 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งออกไป ขา้งนอกพืน้ที่อาคาร 
ไดแ้ก่ ท าอาหาร, ออกก าลงักาย   
3.ท่านเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าเป็นประจ าเพื่อหลีกเลี่ยง    4.21      0.69              ดีมาก 
การจราจรที่ติดขดัเป็นเวลานาน 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

    รูปแบบการด าเนินชีวิต        �̅�             S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

4.ท่านชอบศกึษาขอ้มลูสถานที่พกัผ่อนโดยรอบ     4.19      0.46                 ดี 
โครงการคอนโดมิเนียมไดแ้ก่ สวนสาธารณะ,  
สถานบนัเทิง, ศาสนสถาน 
  รวม        4.19     0.43             ดี 

 

จากตาราง 9 พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.19 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่านชื่นชอบการท า
กิจกรรมภายในคอนโดมิเนียมโดยไม่จ าเป็นตอ้งออกไปขา้งนอกพืน้ที่อาคาร ไดแ้ก่ ท าอาหาร ,ออก
ก าลังกาย และข้อท่านเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจ าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเป็น
เวลานาน ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ส่วนข้ออ่ืนๆ ผู้บริโภคมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ 

    รูปแบบการด าเนินชีวิต        �̅�             S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านความสนใจ                              

1.ท่านสนใจในสิ่งอ านวยความสะดวกรอบๆ                 4.25      0.57             ดีมาก 
พืน้ที่คอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้, 
รา้นสะดวกซือ้, รา้นอาหาร                                                                                                          
2.ท่านสนใจในนวตักรรมสมยัใหม่ส าหรบัที่อยู่อาศยั               4.46      0.71             ดีมาก                
3.ท่านสนใจในการเลือกซือ้วสัดสุ  าหรบัตกแต่งที่อยู่อาศยั        4.17      0.54                ดี  
4.ท่านสนใจสื่อโฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัคอนโดมิเนียม               4.23      0.63             ดีมาก       

เพื่อเป็นแบบอย่างในการตกแต่งหอ้งของท่าน 

  รวม        4.27     0.45          ดีมาก 
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จากตาราง 10 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความสนใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นข้อท่านสนใจในการเลือกซือ้วัสดุส  าหรับตกแต่ง
ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น 

    รูปแบบการด าเนินชีวิต        �̅�            S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านความคิดเหน็                              

1.ท่านคิดเห็นว่าการศกึษาขอ้มลูและภาพลกัษณแ์บรนด ์    4.18      0.57                ดี 
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมเป็นสิ่งที่ช่วยท าใหต้ดัสินใจไดดี้ขึน้                                                                                                                                                                                                         
2.ท่านคิดเห็นว่าการเขา้ไปดสูถานที่จรงิเป็นปัจจยั                4.36      0.70              ดีมาก 
ในการตดัสินใจที่ดีที่สดุในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม                                                                     
3.ท่านคิดเห็นว่าสภาพแวดลอ้มโดยรอบคอนโดมิเนียม          4.24      0.66             ดีมาก 
แนวสงูมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ ไดแ้ก่                                                                                                        
ความหนาแน่นของประชากร, สภาพการจราจร                                                                                                       
4.ท่านคิดเห็นว่าการอาศยัในคอนโดมิเนียมแนวสงูจะเพิ่ม      4.29      0.68             ดีมาก 
ความเป็นสว่นตวัมากกว่าการอาศยัในที่อยู่อาศยัแนวต ่า                                                                  
ไดแ้ก่ บา้น, ทาวนเ์ฮา้ส ์                                            
  รวม        4.27     0.45           ดีมาก 

 
จากตาราง 11 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ยกเวน้ขอ้ท่านคิดเห็นว่าการศึกษาขอ้มลูและภาพลกัษณแ์บ
รนดต์ดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมเป็นสิ่งที่ช่วยท าใหต้ดัสินใจไดดี้ขึน้ ผูบ้รโิภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซือ้ดา้นความคิดเห็น 

    การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค               �̅�           S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

1.ความสะดวกสบายในการเดินทางที่เหนือกว่า                      4.44      0.57             มากที่สดุ 
ท าใหท้่านตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือก                                                                                                  
2.เมื่อค านึงถึงความคุม้ค่าท าใหท้่านตดัสินใจซือ้                    4.57      0.71             มากที่สดุ           
แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือก          
  รวม        4.50     0.46          มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 12 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 และเมื่อพิจารณารายขอ้ทกุขอ้ พบว่าทกุขอ้ผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในส่วนนีส้ามารถแบ่งสมมติฐานย่อยได ้
ดงันี ้

สมมติ ฐ านข้ อที่  1.1 ผู้บริ โภคที่ มี เพศแตกต่างกันมี การตัดสิน ใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าที่แตกต่างกนั  

ตาราง 13 แสดงการทดสอบค่าของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู 0.000 0.983 

 

จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า 

t-test for Equality of Means 

เพศ    S.D.   t df Sig 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ชาย 4.51 0.46 0.82  398   0.822  
แนวสงู หญิง 4.50 0.46     
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จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว
สงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศพบว่า ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่1.2  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั มกีาร
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าที่แตกต่างกนั 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบค่าของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า 

Levene’s Test for Equality of 

Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู          20.43*   2 397 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า
ความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงใชว้ิธีทดสอบ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 16 

ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู     0.514 2 209.070 0.599 
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จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว
สงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั 
มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั  

ตาราง 17 แสดงการทดสอบค่าของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู 10.193* 0.002 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มี
ค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

การตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนว

สูงตามเส้นทาง

รถไฟฟ้า 

t-test for Equality of Means 

      สถานภาพ  S.D.    t  df Sig. 

การตดัสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียมแนว
สงู 

โสด     4.491 0.509 -0.763 398 0.466 

สมรส     4.525 0.375       

 

จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว
สูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจคอนโดมิเนียมแนวสูง
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั มกีารตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าที่แตกต่างกนั 

ตาราง 19 แสดงการทดสอบค่าของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช ้Levene’s 
test 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู 1.765 0.185 

 



  107 

จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ผูว้ิจยัจึงใชก้ารทดสอบ
ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)ดงัตารางที่ 20 

ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

การตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนว

สูงตามเส้นทาง

รถไฟฟ้า 

t-test for Equality of Means 

   ระดับการศึกษา  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้ 
คอนโดมิเนียมแนว
สงู 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
และปรญิญาตรี 

    4.530 0.447 2.327* 398  0.024 

สงูกว่าปรญิญาตรี     4.394 0.505       

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 20  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน โดยต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมี
การตัดสินใจซือ้มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า แตกต่างกนั   

ตาราง 21แสดงการทดสอบค่าของความแปรปรวนของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม 
เส้นทางรถไฟฟ้า 

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene Statistic df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู          1.287   2   397 0.277 
 

จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
อาชีพ พบว่า มค่ีาความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผูว้ิจยัจึงใช้
สถิติ ANOVA ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 22 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของมีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่ม จ าแนกตามอาชีพ โดยใชก้าร
ทดสอบ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance:One-way ANOVA) 

การตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสูง

ตามเส้นทางรถไฟฟ้า 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสงู 

ระหว่างกลุม่ 2.273 2 1.137 5.455* 0.005 

ภายในกลุม่ 82.717 397 0.208   

  รวม 84.990 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตาราง 22 พบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
ใชว้ิธีทดสอบ LSD เพื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยรายคู่ ปรากฏผลดงัตาราง 23 

ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ดว้ย LSD 

อาชีพ         
พนักงานบริษัท 

เอกชน 

ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว / เจ้าของ

กิจการและ

ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจและ 

อาชีพอสิระ 

  4.47 4.70 4.50 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.47 - 
-0.233* 

(0.001) 

-0.025 

(0.768) 

ประกอบธุรกิจสว่นตวั / 

เจ้าของกิจการ และ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.70 - - 

0.208* 

 (0.046) 

อาชีพอสิระ         4.50 - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูง
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ด้วย 
LSD พบว่าผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการและข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจและพนกังานบรษิัทเอกชน มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ .05  สว่นรายคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง  
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สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั  

ตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ 
Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม 
เส้นทางรถไฟฟ้า 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู 2.859* 4 395 0.023 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูว้ิจัยจึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 25 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้
Brown-Forsythe 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม

เส้นทางรถไฟฟ้า Statistic     df1    df2     Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู 1.925 4 243.142 0.107 

  

จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูง
ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
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คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่  2 คุณค่าตราสินค้า  ประกอบด้วย  ด้านการรู้จักตราสินค้า  
ด้านคุณภาพการรับรู ้ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า  ด้านความภักดีต่อตราสินค้า  และ 
ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของคณุค่าตราสินคา้ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
วิเคราะห ์Multiple Regression 

     แหล่งความแปรปรวน   SS           df           MS           F         Sig. 

Regression                         22.811         5          4.562  28.909*       0.000           

Residual                                              62.179         394         0.158     

Total                                                    84.990        399 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า คณุค่าตราสินคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรา้ง
สมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงและมีตัวแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งจาก
การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณูสามารถค านวณหาค่า สัมประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หุคณูได ้ดงั
ตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณของคุณค่าตราสินคา้กับ การตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู(Multiple Regression Analysis แบบ Enter) 

คุณค่าตราสินค้า                การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง 
                          B      SE(b)      t         Sig.  Tolerance  VIF 

ค่าคงที่ (Constant)   1.923     0.247     7.793*    0.000      
ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้(X1)  0.208     0.058     3.574*    0.000    0.588    1.699 
ดา้นคณุภาพการรบัรู ้(X2)  0.178     0.057     3.127*    0.002    0.607    1.647 
ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ (X3) 0.202     0.068    -2.983*    0.013    0.392    2.552 
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (X4)  0.101     0.065     1.552      0.121   0.372     2.692 
ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ  -0.081    0.065    -1.250     0.212    0.502    1.992 
ของตราสินคา้ (X5)              

                           r = 0.518         R2 = 0.268 

      Adjust R2 = 0.259         SE = 0.397  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 27 ไดท้ าการทดสอบความไม่สมัพนัธข์องตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่
ใชใ้นการวิเคราะห ์พบว่าค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สงูสดุที่มีค่าเท่ากับ 2.692 ซึ่งมีค่า
ไม่เกิน 5  และค่า Tolerance มีค่านอ้ยสดุเท่ากบั 0.372 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.268 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปร
อิสระที่ไดท้ าการวิเคราะหไ์ม่มีความสมัพนัธ์กนั ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งขอ้มลู
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู 

ผลการวิเคราะหค์ณุค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ (X1) ดา้นความเชื่อมโยงกับตรา
สินคา้ (X3) และดา้นคุณภาพการรบัรู ้(X2) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 0.013 และ 0.002 ตามล าดับ 
ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า คณุค่าตราสินคา้  ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ (X1) ดา้นความเชื่อมโยง
กบัตราสินคา้ (X3) และดา้นคณุภาพการรบัรู ้(X2) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว
สงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้คณุค่าตราสินคา้ สามารถอธิบาย
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
รอ้ยละ 25.9 (adjusted R2 = 0.259 )โดยสามารถน าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็น
สมการพยากรณ ์การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1)โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 1.923 + 0.208 X1 + 0.202 X3 + 0.178 X2  

จากสมการจะสามารถสรุปได้ดังนี ้ ถ้าการรับรู ้คุณค่าตราสินค้าการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอ่ืนๆคงที่ จะ
ท าให้การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 1.923  หน่วย  

ถา้คณุค่าตราสินคา้ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) เพิ่มขึน้ 0.208 
หน่วย กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงคุณค่าตราสินคา้ ดา้นรูจ้ักตรา
สินคา้ จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ดา้นอ่ืนๆมีค่าคงที่ 

ถา้คณุค่าตราสินคา้ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้าร
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) 
เพิ่มขึน้ 0.202 หน่วย กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงคุณค่าตราสินคา้ 
ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจัยคุณค่าตรา
สินคา้ดา้นอ่ืนๆมีค่าคงที่ 

ถา้คณุค่าตราสินคา้ดา้นคณุภาพการรบัรู ้(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) เพิ่มขึน้ 0.178 
หน่วย กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงคณุค่าตราสินคา้ ดา้นคณุภาพการ
รบัรู ้จะท าใหม้ีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัคณุค่าตราสินคา้ดา้นอ่ืนๆมีค่าคงที่ 

ส่วนตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1)  มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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(X4) ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆข องตราสินค้า (X5)  ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนดต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ( Y1 ) 

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตาราง 28 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณของรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยั
ใชว้ิธีการวิเคราะห ์Multiple Regression 

     แหล่งความแปรปรวน   SS           df           MS          F         Sig. 

Regression                         33.944         3          11.315    87.776*        0.000            

Residual                                              51.046         396         0.129     

Total                                                    84.990        399 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงและมีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั มีอิทธิพลต่อตวัแปร
ตาม ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณสามารถค านวณหาค่า สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์
พหคุณูได ้ดงัตาราง 29 
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู(Multiple Regression Analysis แบบ Enter) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต        การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
                         B      SE(b)      t        Sig.   Tolerance  VIF 

ค่าคงที่ (Constant)   1.434     0.195   7.361*   0.000 
ดา้นกิจกรรม(X1)    0.338     0.055   6.195*   0.000    0.560     1.786 
ดา้นความสนใจ (X2)   0.028     0.058   0.486     0.627    0.462    2.162 
ดา้นความคิดเห็น (X3)   0.359     0.056   6.350*    0.000    0.472    2.199 

                          r = 0.632         R2 = 0.399 

      Adjust R2 = 0.395         SE = 0.359  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

จากตาราง 29 ไดท้ าการทดสอบความไม่สมัพนัธข์องตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่
ใชใ้นการวิเคราะห ์พบว่าค่า Variance inflation factor (VIF) ที่สงูสดุที่มีค่าเท่ากับ 2.162 ซึ่งมีค่า
ไม่เกิน 5  และค่า Tolerance มีค่านอ้ยสดุเท่ากบั 0.462 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 0.399 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปร
อิสระที่ไดท้ าการวิเคราะหไ์ม่มีความสมัพนัธ์กนั ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งขอ้มลู
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู  

ผลการวิเคราะหรู์ปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น (X3) ดา้นกิจกรรม (X1) แมค่้า 
Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งนอ้ยกว่า .05 หมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต  
ดา้นความคิดเห็น (X3) ดา้นกิจกรรม (X1) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

จากผลการวิเคราะหส์ามารถสรุปความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้ รูปแบบการด าเนินชีวิต สามารถ
อธิบายการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร ้อยละ 39.5 (adjusted R2 = 0.395 )โดยสามารถน าสัมประสิทธิ์ของตัว
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พยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ( Y1 )โดยใชค้ะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 1.434+ 0.359 X3 + 0.338 X1   
จากสมการจะสามารถสรุปไดด้งันี ้ถา้รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอ่ืนๆคงที่ 
จะท าให้การตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 1.434  หน่วย  

ถา้รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ( Y1 ) เพิ่มขึน้ 
0.359 หน่วย กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
ความคิดเห็น จะท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืนๆมี
ค่าคงที่ 

ถา้รูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรม (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ( Y1 ) เพิ่มขึน้ 
0.338 หน่วย กลา่วคือ ถา้ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้น
ความกิจกรรม จะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืนๆมี
ค่าคงที่ 

ส่วนตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง
รถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1)  มี 1 ตัวแปร ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจ (X2) ไม่ได้
เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) 
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

ขอ้ที่ สมมติฐาน ผลการ

ทดสอบ 

สถิติที่ใชใ้น

การทดสอบ 

1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า แตกต่างกนั 

 t-test 

1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกตา่งกนั 

 F-test 

1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการ

ตดัสินใจซือ้คอนโดมเินียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกตา่งกนั 

 t-test 

1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ

ซือ้คอนโดมเินียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั 

 t-test 

1.5 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสนิใจซือ้

คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกตา่งกนั 

 F-test 

1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดต้่อเดือนแตกตา่งกนั มกีาร

ตดัสินใจซือ้คอนโดมเินียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกตา่งกนั 

 F-test 

2 คณุค่าตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมเินียมแนวสงูตาม

เสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั 

 Regression 

3 รูปแบบการด าเนินชวีิต มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู

ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั 

 Regression 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยน าผลการวิเคราะหข์อ้มูลโดยมีประเด็นส าคัญที่จะน ามา
สรุปอภิปรายผลและน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคณุค่าตราสินคา้ ซึ่งประกอบไปดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสินคา้      
ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และดา้น
สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคประกอบด้วย ดา้นกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1.เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละผูท้ี่สนใจ สามารถเขา้ใจ
ถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถปรับปรุง       
กลยุทธแ์ละวางแผนการตลาด โดยน าขอ้มลูดา้นคณุค่าตราสินคา้มาปรบัใช ้และความเขา้ใจดา้น
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.เพื่อเป็นขอ้มูลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ สามารถปรบัปรุงการ
ประชาสมัพนัธแ์ละรูปแบบสื่อสาร, การโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสาร เพื่อกระตุน้
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูล ให้ผู ้ที่มีความสนใจจะศึกษาและผู้ที่อยู่ระหว่าง
ตัดสินใจเ ก่ียวกับการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิ เนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟของในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปได ้ดงันี ้

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณณา 
ด้านเพศ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

52.00 และเพศชายจ านวน 192 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.00 ตามล าดบั 
อายุ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 208 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 52.00 รองลงมา คือช่วงอายรุะหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00 
ช่วงอาย ุ41 - 50 ปีขึน้ไป จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 

ด้านสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 244 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 61.00 และสถานภาพสมรส จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00 ตามล าดบั 

ด้านระดับการศึกษา  พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือ การศึกษา
ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.00 ตามล าดบั 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 320 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจา้ของกิจการ และ 
อาชีพขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.00 อาชีพอิสระและอ่ืน ๆ จ านวน 
32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 
45,000 บาท จ านวน 180 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ 30,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 
45,001 ขึน้ไป จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.00 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูระดับการรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้ักตรา
สินคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ ดา้น
สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 

ด้ า นก า ร รู้ จั ก ต ร า สิ นค้ า  ผู้บ ริ โภคมี ความ คิด เห็ น เ ก่ี ยวกับคุณ ค่ า 
ตราสินค้าด้านการรู้จักตราสินค้าโดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เป็นแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงใน
วงการอสงัหาริมทรพัยแ์ละมีความน่าเชื่อถือ และขอ้เมื่อพดูถึงคอนโดมิเนียมท่านจะนึกถึงแบรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เป็นล าดับแรก ตามล าดบัผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก สว่นขอ้อ่ืนๆ ผูบ้รโิภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่อยู่ในระดบัดี 

ด้านคุณภาพการรับรู้ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้ดา้น
คุณภาพการรับรู ้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ยกเวน้ขอ้คอนโดมิเนียมที่ท่าน
เลือกซือ้ ใชว้ัสดุที่มีคุณภาพและไดร้บัมาตรฐานในการก่อสรา้งจากบริษัทก่อสรา้งชัน้น า  มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับคณุค่าตรา
สินคา้ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทกุขอ้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ยกเวน้ขอ้แบรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านซือ้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองความรูส้ึกของท่าน ผู้บริโภคมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุค่าตราสินคา้
ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่านมักศึกษาข้อมูลโครงการใหม่ๆ ตามช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของแบรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เพื่อหาขอ้มลูเพิ่มเติม ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
สว่นขอ้อ่ืนๆผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ด้านสินทรัพยป์ระเภทอื่นๆ ของตราสินค้า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คณุค่าตราสินคา้ดา้นสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก  
ยกเวน้ขอ้แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้สามารถสรา้งความมั่นใจในการซือ้ใหท้่านไดแ้ละขอ้
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เครื่องหมายตราสินคา้(Brand Mark) ภายใตแ้บรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มีคณุค่าต่อการ
จดจ า ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูระดบัการรบัรูรู้ปแบบการด าเนินชีวิตไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม 
ดา้นความสนใจ ดา้นความคิดเห็น  

ด้านกิจกรรม พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่านชื่นชอบ
การท ากิจกรรมภายในคอนโดมิเนียมโดยไม่จ าเป็นต้องออกไปข้างนอกพืน้ที่อาคาร ไดแ้ก่ ท า
อาหาร,ออกก าลังกาย และขอ้ท่านเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจ าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่
ติดขดัเป็นเวลานาน ผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผูบ้ริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ด้านความสนใจ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
ความสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้
ผูบ้ริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ยกเวน้ขอ้ท่านสนใจในการเลือกซือ้วัสดุส  าหรบั
ตกแต่งผูบ้รโิภคมรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ด้านความคิดเห็น ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทกุขอ้
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นข้อท่านคิดเห็นว่าการศึกษาข้อมูลและ
ภาพลกัษณแ์บรนดต์ดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมเป็นสิ่งที่ช่วยท าใหต้ัดสินใจไดดี้ขึน้  ผูบ้ริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสะดวกสบายในการเดินทางที่
เหนือกว่าท าใหท้่านตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุที่ 4.57 รองลงมา เมื่อ
ค านึงถึงความคุม้ค่าท าใหท้่านตดัสินใจซือ้แบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือก 

ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมติุฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยสามารถสรุปไดด้งันี ้
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สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มี
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจคอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า โดยจ าแนกอายุ พบว่า ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจคอนโดมิเนียมแนวสูง
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า โดยจ าแนกตามระดับ
ศกึษาสงูสดุ พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ กับ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอิสระ มีการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ 
.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สว่นขอ้อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า โดยจ าแนกตาม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า  
ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า และดา้น
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สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความ
เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นคณุภาพการรบัรู ้ไดร้อ้ยละ 25.9  ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้กล่าวคือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2.2 คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ และ ดา้น
สินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นการกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทาง
รถไฟฟ้า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น  ดา้นกิจกรรม  
ได้ร ้อยละ 39.5 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 3.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความสนใจ ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้า

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลมาศกึษาและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้งัคม
ไร้เงินสดที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ด้านเพศ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ

แตกต่างกนัมีการการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากปัจจยัในการเลือกที่อยู่อาศยัในพืน้ที่เขตเมือง ผูบ้ริโภคไม่
ว่าเพศใด ต่างก็ใหค้วามส าคญักบั ท าเลที่ตัง้ ที่ใกลร้ะบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ไดแ้ก่ โรงพยาบาล 
หา้งสรรพสินคา้ สวนสาธารณะ ดา้นราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพที่ไดร้บั รวมถึงแบรนดท์ี่มีความ
น่าเชื่อถือและความสะดวกสบายการเดินทาง ไดแ้ก่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าหรือ ถนนเสน้หลกั เพื่อ
ตอบสนองการใชช้ีวิตในเมือง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สญัชัย ธนะวิบูลยช์ัย (2559) ไดศ้ึกษา
เรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ผูบ้ริโภคที่เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวเสน้ทาง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั  

ด้านอายุ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผูบ้ริโภคทุกวัย มีความตอ้งการซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงู
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตในการเดินทางไปท ากิจกรรมต่างๆ 
กล่าวคือ กลุ่มผูบ้ริโภคดังกล่าวที่มีก าลงซือ้คอนโดมิเนียมจะอยู่ในช่วงอายุที่ตอ้งท างาน มีความ
ตอ้งการที่อยู่อาศัยในท าเลที่มีความคล่องตัวในการเดินทางไปท างานที่สะดวกสบายเหมือนกัน
และตอบสนองต่อการใชช้ีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บวัดิศ (2559) ได้
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซือ้อาคารชุดพกัอาศัยระดับกลาง โดยรอบ 5 สถานี รถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ของผูบ้รโิภคในเขตนนทบุรี พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซือ้อาคารชุดพกั
อาศยัระดบักลางโดยรอบ 5 สถานี รถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผูบ้รโิภคในเขตนนทบรุี ไม่แตกต่างกนั 

ด้านสถานภาพ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

สถานภาพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 โดยพบว่าผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั ไม่ว่าจะ โสด
หรือสมรส ต่างมีความตอ้งการความสะดวกสบายในการใชช้ีวิตเช่นเดียวกนัและคล่องตวัมากกว่า
การอาศยัอยู่บา้นเด่ียวหรือทาวนเ์ฮา้สท์ี่มีสภาพแออดัมากกว่า เรื่องการเดินทางและการใชช้ีวิตที่
ตอ้งเร่งรีบแข่งกบัเวลาคลา้ยๆกนัแต่เสียเวลาบนทอ้งถนนมากกว่า โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     
สรลัรชัว ์สุรธรรมทวี (2553)ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมใน
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กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกนั 

ด้านระดับการศึกษา 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ตอ้งการซือ้คอนมิเนียมแตกต่างกนัไป  สงัคมที่แตกต่างกนั กลุม่ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี
และปรญิญาตรีสว่นใหญ่แลว้จะเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ จะเนน้เดินทางไปท างานใหท้นัเวลา
เนื่องจากตอ้งใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกั นอกจากนีก้ารเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆดว้ย
รถไฟฟ้านัน้เพื่อความคล่องตัวและรกัษาเวลาในการเดินทาง แต่กลุ่มปริญญาโทจะเป็นพนักงาน
ระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารต้องการความเป็นส่วนตัวสูงกว่าและมีความต้องการใชร้ถส่วน
บคุคลมากกว่าการเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าเนื่องดว้ยความสะดวกในการท างาน ไดแ้ก่ การเดินทางไป
ประชมุ หรือพบลกูคา้ ดงันัน้กลุม่ผูบ้รโิภคจึงมีการตดัสินใจซือ้แตกต่างกนัซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สภุิดา ผดงุขวญั (2550) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผูบ้ริโภคที่
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเช่าหอพกัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แตกต่างกนั 

ด้านอาชีพ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั พบว่าผลการ
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ยรายคู่ของผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าที่มีอาชีพแตกต่างกนั กลุ่มผูบ้ริโภคที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/เจา้ของกิจการและขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/เจา้ของกิจการและขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจและอาชีพอิสระ มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 โดยพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื ้อมากกว่าพนักงาน
บริษัทเอกชน เนื่องจากความตอ้งการในการใชช้ีวิตที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตัว /
เจา้ของกิจการและขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ มีความตอ้งการในการซือ้คอนโดมิเนียมใหเ้ป็นมากกว่า
หอ้งพักอาศัย โดยอาจจะใชส้  าหรบัเป็นสถานที่ท างาน หอ้งรบัรองลูกคา้ หอ้งเก็บเอกสาร และมี
ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาเขา้ออกจากการท างานมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน  ผูบ้ริโภคที่
ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจา้ของกิจการและขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจและอาชีพอิสระ 
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ส่วนรายคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง สอดคลอ้งกับสมมติฐานของ  สรลัรชัว ์สุรธรรมทวี (2553) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผูซ้ือ้ที่มีอาชีพมั่นคง มีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมมากขึน้ 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่าง
กัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผูบ้ริโภคที่มีรายเฉลี่ยแตกต่างกัน ต่างก็มี
ความตอ้งการซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน โดยมีความตอ้งการ
ตรงกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัพืน้ฐานไดแ้ก่ โรงพยาบาล รา้นอาหาร สวนสาธารณะ และความสะดวกในการ
เดินทางไปท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่  2 คุณค่าตราสินค้า  ประกอบด้วย  ด้านการรู้จักตราสินค้า  
ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ ดา้นความภักดีต่อตราสินค้า และดา้น
สินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านการรู้จักตราสินค้า  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าตราสัญลักษณ์ 

รูปแบบตราสินคา้ และลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ ถา้แบรนดค์อนโดมิเนียมของผูป้ระกอบการ
เป็นแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรพัย ์มีประวัติการก่อสรา้งมาอย่างยาวนาน และมี
ความน่าเชื่อถือในการก่อสรา้งคอนโดมิเนียมอย่างมีคุณภาพ มีอิทธิพลต่อการรบัรูข้องผูบ้ริโภค 
ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นความต้องการที่จะซือ้และจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ดังกล่าว รวมถึงสินคา้ประเภทอ่ืนๆ และตราสินคา้อ่ืนๆ ในแบรนดเ์ดียวกัน สอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ นนัทสารี สขุโต (2558) กล่าวว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีความชื่นชอบ และภกัดีต่อผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ตรา
สินคา้จะเป็นผลส าเร็จเชิงบวกที่ช่วยสะทอ้นความส าเร็จของตราสินคา้นัน้ๆ โดยที่ตราสินคา้นัน้จะ
มีระดบัของคณุค่าที่แตกต่างกนัออกไป 

ด้านคุณภาพการรับรู้  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคสามารถรบัรูถ้ึงสิ่งที่เจ้าของแบ

รนดต์อ้งการสื่อสารไปยังกลุ่มผูบ้ริโภค ผ่านรูปลกัษณเ์ฉพาะของหอ้งคอนโดมิเนียม รูปแบบการ
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วางผัง พืน้ที่โดยรอบ สิ่งอ านวยความสะดวกในคอนโดมิเนียม การใช้วัสดุส  าหรบัก่อสรา้งที่มี
คณุภาพสมัพนัธก์บัราคา การดแูลลกูคา้จากแบรนดค์อนโดมิเนียมผ่านเจา้หนา้ที่ประจ าโครงการ
คอนโดมิเนียมที่คอยอ านวยความสะดวกและใหข้อ้มลูต่างๆแก่ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Kotler P. and Keller (2009) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ มี
คุณค่าทางจิตวิทยา เป็นคุณค่าที่เพิ่มขึน้มาในบริการและผลิตภัณฑ ์ อีกทัง้ยังเป็นเครื่องสะทอ้น
ของผูบ้รโิภค ว่ามีความรูส้กึนึกคิดที่มีต่อผลิตภณัฑ ์

ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แบรนดค์อนโดมิเนียมสามารถตอบสนอง

ความเป็นส่วนตัว การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู ้บริโภค ไดแ้ก่ 
ระบบอ านวยความสะดวกภายในหอ้ง หุ่นยนตท์ าความสะอาด รวมถึง อปุกรณปิ์ดเปิดเองอตัโนมติั 
นอกจากนีย้ังมีการใชว้ัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง เพื่อใหค้อนโดมิเนียม
สามารถอยู่ร่วมกนักบัชมุชนขา้งเคียงไดโ้ดยไม่ไดร้บัผลกระทบ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรตัน ์และ ปณิศา มีจินดา (2554) กลา่วว่า ความเชื่อมโยงกบัตราสินคา้ หมายถึง ปัจจยัที่มีสว่น
ช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถดงึขอ้มลูเก่ียวกบัตราสินคา้นัน้ ๆ ออกมาจากความทรงจ า ท าใหส้ินคา้เกิด
ความแตกต่างจากคู่แข่ง ทัง้นีย้งัท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้สินคา้ในผูบ้ริโภค โดยการสรา้งทศันคติ
เชิงบวกใหก้บัตราสินคา้ การวดัภาพลกัษณท์ี่เชื่อมโยงกบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ การวดัทางตรง (Direct 
Approaches) จากการสอบถามความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ตลอดจนทัศนคติที่มีต่อตราสินคา้
โดยตรง และการวัดทางออ้ม (Indirect Approaches) โดยก าหนดขอบเขตใหผู้บ้ริโภคเลือก เพื่อ
สื่อถึงความคิดเห็น ความรูส้กึ และทศันคติที่มีต่อตราสินคา้ 

ส่วนตัวแปรไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทาง
รถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ ดา้นสินทรพัย์
ประเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว
สงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบดว้ย ดา้นการกิจกรรม ดา้น
ความสนใจ ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทาง
รถไฟฟ้า ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิต  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่
ด้านความคิดเห็นและด้านกิจกรรม โดยรูปแบบการด า เนินชีวิตของกลุ่ม ผู้บริ โภคใน
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กรุงเทพมหานคร ตอ้งแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ การด าเนินชีวิตประจ าวัน ไดแ้ก่ การเดินทางไป
ท างาน การออกไปท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพักผ่อนและการใชช้ีวิตส่วนตัวในหอ้งพักอาศัย 
ผูบ้ริโภคจะศึกษาขอ้มลูของแบรนดค์อนโดมิเนียมก่อน สภาพแวดลอ้มโดยรอบของคอนโดมิเนียม 
การเข้าไปชมโครงการเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่ต้องพักอาศัยจริง นอกจากนี ้ด้านกิจกรรม 
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการความเป็นส่วนตัวและท ากิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ท าอาหาร  ออกก าลงักาย 
และศึกษาข้อมูลสถานที่ต่างๆรอบพื ้นที่คอนโดมิเนียมเพื่อหาสถานที่ในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกจากนีย้ังกลุ่มผูบ้ริโภคเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลกั ดังนัน้ รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตดา้นความคิดเห็นและดา้นกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เสน้ทางรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการใชช้ีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดเ้ป็นอย่างดีในแง่การเดินทางและการใชช้ีวิต ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Solomon 
(2011) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายใหเ้ห็นค่านิยมหรือรสนิยมใน
การด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบรโิภคสินคา้ต่าง ๆ ซึ่งบคุคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยจะมี
สิ่งที่ชอบเหมือนกนั ใชเ้วลาท ากิจกรรม และซือ้ของที่คลา้ยกนั เป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคพิจารณา
ในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้ามากขึน้ 

ส่วนตัวแปรด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ
คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความดา้น
ความสนใจ ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทาง
รถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมีขอ้เสนอแนะดงันี ้ 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นระดับการศึกษาและดา้นอาชีพ มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการควร
ปรบักลยุทธ์ทางการตลาดและภาพลกัษณข์องแบรนด ์การประชาสมัพันธ์ และการส่งเสริมการ
ขายใหเ้หมาะสมกบักลุม่ลกูคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา ส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษที่ท ารว่มกบัพืน้ที่
โดยรอบโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของลกูคา้ที่มีความตอ้งการแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ ดา้นการเดินทาง ดา้นสงัคม และ ดา้นการใชช้ีวิตที่แตกต่างกนั   

2. คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรูจ้ักตราสินคา้ ดา้นความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ และ
ด้านคุณภาพการรับรู ้ อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง



  129 

รถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค ผู้ประกอบการควรจัดแนวทางกลยุทธ์การสรา้งคุณค่าตราสินค้าเพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรบัรูใ้นเก่ียวกับแบรนดเ์พื่อประกอบการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เส้นทางรถไฟฟ้า พัฒนารูปแบบสัญลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Mark) เพื่อให้เป็นที่ รูจ้ักของ
ผูบ้ริโภคสามารถและจดจ าไดง้่ายการสรา้งความไดเ้ปรียบในการสรา้งความสมัพนัธต่์อความรบัรู ้
ของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาดในการประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับแบรนด ์และ
เอกลกัษณข์องแบรนด ์วัสดุที่ใชใ้นการสรา้งเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูบ้ริโภค เก่ียวกับคุณภาพ
สมัพันธ์กับราคาและความคุม้ค่า การจัดกิจกรรมทางการตลาด ระหว่างแบรนดก์ับผูบ้ริโภคเพื่อ
กระตุน้ใหผู้ ้บริโภคไดม้ีการสัมผัสกับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ ใชใ้นการก่อสรา้ง รวมถึงหอ้งตัวอย่าง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและกระตุ้น
ความต้องการซือ้ ผู้ประกอบการควรจะเน้นการท าการตลาดในการสรา้งฐานลูกค้า ให้มีการ
ติดตามและประชาสมัพันธ์เพื่อใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคติดตามและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านลูกคา้
เก่าใหล้กูคา้เก่าประชาสมัพนัธแ์นะน าต่อ เพื่อเสริมสรา้งฐานลกูคา้ใหม่และสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี
กับลูกคา้เก่า เพื่อสามารถต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆของแบรนด์และตราสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการ  

3.รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็นและดา้นกิจกรรม มอิีทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชช้ีวิตประจ าวนัของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การ
เดินทางไปท างาน การออกก าลงักาย รา้นอาหาร โรงพยาบาล ของกลุ่มผูบ้ริโภคที่เป็นเป้าหมาย 
เพื่อกระตุน้การตดัสินใจซือ้ของกลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อสรา้งความคุน้เคยและจดจ าแมเ้พียงระยะเวลา
สัน้ๆ ผูป้ระกอบการควรเนน้ การประชาสมัพนัธใ์นหลากหลายช่องทางโดยเนน้สงัคมออนไลนม์าก
ขึน้ เพื่อปรบัเปลี่ยนตามเทคโนโลยีและเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากย่ิงขึน้ นอกจากนีก้ารสื่อสารกบัผูบ้ริโภค
อย่างรวดเร็วจะสรา้งความไดเ้ปรียบในแง่ของการสรา้งความคุน้เคยระหว่างแบรนดก์ับผูบ้ริโภค 
เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ โปรโมชั่น การบริการของโครงการ ส่วนลด เพื่อสรา้ง
ความประทับใจและเป็นการกระตุน้การตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค นอกจากนีผู้ป้ระกอบการควรมี
การรบัฟังสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการหรือสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาแบรนด์
ของท่านสรา้งความมั่นใจและประทบัใจใหก้บักลุม่ผูบ้ริโภคของผูป้ระกอบการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปจึงควรมีการศึกษา ขยายพืน้ที่ไปยงัปริมณฑล จะ
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ส่งผลใหผ้ลการศึกษามีความละเอียดและครอบคลมุมากยิ่งขึน้เนื่องดว้ยเสน้ทางรถไฟฟ้าไดม้ีการ
ขยายพืน้ที่ไปยังเขตปริมณฑลและจะครอบคลุมทั่วพืน้ที่กรุงเทพและปริมณฑลในอนาคตกลุ่ม
ผูป้ระกอบการจะไดข้อ้มลูส าหรบัท าการตลาดไดแ้ม่นย าและตรงกบักลุม่เปา้หมายมากย่ิงขึน้ 

2. ในการวิจัยครัง้นีไ้ดศ้ึกษาการรับรูคุ้ณค่าตราสินคา้และรูปแบบการด าเนินของการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้า ดงันัน้การศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในส่วนประสบทางการตลาด หรือการศึกษาในปัจจัยอ่ืนๆ เพื่อสามารถวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการเชิงลกึของผูบ้รโิภคและสามารถน ามาต่อยอดแผนการตลาดได ้

3. ควรศึกษาพฤติกรรมต่างๆของผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้คอนโดมิเนียม ที่ส่ วนใหญ่มี
ความตอ้งการไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งขอ้มลูที่ไดส้ามารถเป็น แนวทางในการวางแผนกลยุทธท์าง
การตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาสมต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ทศันคติ สิ่งแวดลอ้ม ความหนาแน่นของการจราจรใน
รอบๆพืน้ที่คอนโดมิเนียมเพิ่มเติมเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการตลาดต่อไปได ้
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศึกษาเรื่อง“การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนว

สูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยั

ศรีนครนิทรวิโรฒ ผูว้ิจยัจึงใครข่อความรว่มมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 

 ค าตอบของท่านจะมีคุณค่าส าหรบังานวิจัย โดยขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็น

ความลบั จะน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในภาพรวมเท่านัน้ ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงส าหรบัความกรุณาและความพยายามสละเวลาอันมีค่าของท่านในการ

ตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

 

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งออกเป็น 4 สว่น คือ 

สว่นที่ 1: ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที่ 2:  ขอ้มลูคณุค่าตราสินคา้ 

สว่นที่ 3: รูปแบบการด าเนินชีวิต 

สว่นที่ 4:  การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที ่1: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง (  ) หนา้ค าตอบที่ตรงกบัขอ้มลูสว่นตวัของท่าน  

1. เพศ 

(  ) ชาย (  ) หญิง 

2. อายุ 

(  ) 21 - 30 ปี (  ) 31 - 40 ปี 

(  ) 41 - 50 ปี (  ) 51 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

(  ) โสด (  ) สมรส       (  ) หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

(  ) ต ่ากว่า ปรญิญาตรี 

(  ) ปรญิญาตรี 

(  ) สงูกว่าปรญิญาตรี 

5. อาชีพ 

 (  )   ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ                      (  )  พนกังานบรษิัทเอกชน                          

(  )  ประกอบธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ  (  )   อาชีพอิสระ  

(  )  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พ่อบา้น, แม่บา้น 

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

(  ) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท (  ) 20,001 – 30,000 บาท 

(  ) 30,001 – 40,000 บาท (  ) 40,001 – 50,000 บาท 

(  ) 50,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที ่2: แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า  

ค าชีแ้จง:กรุณาท าเครื่องหมายเพียงหน่ึงขอ้เท่านัน้ลงในช่องระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีตรงกบัระดบั

ความคิดเห็นของทา่นมากที่สดุ 

ขอ้ คณุค่าตราสินคา้ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย 

ไม่ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการรู้จักตราสนิค้า (Brand Awareness) 

1. ท่านรูจ้กัตราสินคา้(Brand Name)แบรนดค์อนโดมเินียมที่
เลือกซือ้เป็นอย่างดี  

     

2. แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านเลือกซือ้ เป็นแบรนดท์ี่มชีื่อเสียงใน
วงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละมคีวามน่าเชื่อถือ 

     

3. ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ(์โลโก)้ของแบรนดค์อนโดมเินียมที่
ท่านเลือกซือ้ไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะมีความโดดเด่น 

     

4. ท่านรูส้กึคุน้เคยกบัแบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มากกวา่               
แบรนดอ์ื่นๆ 

     

5. เมื่อพดูถึงคอนโดมิเนียม ท่านจะนึกถึงแบรนดค์อนโดมเินียมที่ทา่น
เลือกซือ้เป็นล าดบัแรก 

     

ด้านคุณภาพการรับรู้(Perceived Quality) 

1. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มีลกัษณะการออกแบบพืน้ท่ีใชส้อย
ภายในหอ้งไดอ้ย่างลงตวัและสะดวกสบาย 

     

2. สภาพสงัคมรอบคอนโดมเินียมที่ท่านเลือกซือ้ มีความปลอดภยัสงู      

3. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มีราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพท่ี
ไดร้บั 

     

4. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ ใชว้สัดทุี่มีคณุภาพและไดร้บั
มาตรฐานในการก่อสรา้งจากบรษิัทก่อสรา้งชัน้น า 

     

5. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มเีจา้หนา้ที่ประจ าโครงการใหบ้รกิาร
และดแูลท่านเป็นอยา่งด ี

     



  140 

ขอ้ คณุค่าตราสินคา้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย 

ไม่ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) 

1. ท่านรูจ้กัตราสินคา้(Brand Name)แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่เลือก
ซือ้เป็นอยา่งดี  

     

2. แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านเลือกซือ้ เป็นแบรนดท์ี่มชีื่อเสียงใน
วงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละมคีวามน่าเชื่อถือ 

     

3. ท่านสามารถจดจ าสญัลกัษณ(์โลโก)้ของแบรนดค์อนโดมเินียมที่
ท่านเลือกซือ้ไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะมีความโดดเด่น 

     

4. ท่านรูส้กึคุน้เคยกบัแบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มากกวา่               
แบรนดอ์ื่นๆ 

     

5. เมื่อพดูถึงคอนโดมิเนียม ท่านจะนึกถึงแบรนดค์อนโดมเินียมที่
ท่านเลือกซือ้เป็นล าดบัแรก 

     

ด้านคุณภาพการรับรู้(Perceived Quality) 

1. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มีลกัษณะการออกแบบพืน้ท่ีใช้
สอยภายในหอ้งไดอ้ยา่งลงตวัและสะดวกสบาย 

     

2. สภาพสงัคมรอบคอนโดมเินียมที่ท่านเลือกซือ้ มีความปลอดภยั
สงู 

     

3. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มีราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพท่ี
ไดร้บั 

     

4. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ ใชว้สัดทุี่มีคณุภาพและไดร้บั
มาตรฐานในการก่อสรา้งจากบรษิัทก่อสรา้งชัน้น า 
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ขอ้ คณุค่าตราสินคา้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านคุณภาพการรับรู้(Perceived Quality) 

5. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ มเีจา้หนา้ที่ประจ าโครงการ
ใหบ้รกิารและดแูลท่านเป็นอยา่งดี     

 
 

ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) 

1. แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านซือ้ มีภาพลกัษณท์ี่ดี                                          
ในมมุมองความรูส้กึของทา่น 

     

2. คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้ ตอบสนองความเป็นส่วนตวัของ
ท่านไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

3. คอนโดมิเนียมที่เลือกซือ้ ไดน้ าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาตอบสนอง
ความสะดวกสบายในการใชช้วีิตมากยิ่งขึน้ 

     

4. ท่านคิดว่าคอนโดมิเนยีมที่ท่านเลือกซือ้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
และชมุชนใกลเ้คียงมากกวา่แบรนดอ์ื่นๆ 
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ขอ้ คณุค่าตราสินคา้ 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

1. ท่านชื่นชอบแบรนดค์อนโดมเินียมที่ซือ้ มากกว่าแบรนดข์อง
บรษิัทอื่นๆ 

     

2. ท่านจะยงัคงตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมที่ทา่นเลือกซือ้ แมว้่าแบ
รนดค์อนโดมิเนยีมอื่นจะท าโปรโมชั่นลดราคา หรือ เพิ่มของแถม 

     

3. ท่านจะยงัคงตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมแบรนดท์ี่ท่านเลือกแมว้่า
บคุคลอื่นจะแนะน าใหซ้ือ้คอนโดมิเนียมแบรนดอ์ื่น 

     

4. ท่านมีความยินดีที่จะบอกต่อหรือแนะน าคนรูจ้กัใหซ้ือ้หรือเขา้
ชมโครงการคอนโดมิเนียมแบรนดเ์ดียวกบัท่ีทา่นซือ้ 

     

5. ท่านมกัศกึษาขอ้มลูโครงการใหม่ๆ  ตามช่องทางส่ือ
ประชาสมัพนัธข์องแบรนดค์อนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้เพื่อหา
ขอ้มลูเพิ่มเติม 

     

ด้านสินทรัพยป์ระเภทอื่นๆของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 

1. เครื่องหมายตราสินคา้(Brand Mark) ภายใตแ้บรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มคีณุค่าต่อการจดจ า 

     

2. เครื่องหมายตราสินคา้( Brand Mark ) ภายใตแ้บรนด์
คอนโดมิเนียมที่ท่านเลือกซือ้มคีณุภาพและมาตรฐาน 

     

3. แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านเลือกซือ้สามารถสรา้งความมั่นใจใน
การซือ้ใหท้่านได ้

     

4. แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านเลือกซือ้มีการประชาสมัพนัธ ์                        
เรื่องโปรโมชั่นเพื่อจงูใจลกูคา้ 

     

5. แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านเลือกซือ้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใส่ใจ
ในบรกิารและอ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้มากกว่าแบรนดอ์ื่นๆ 
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ส่วนที ่3: แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมายเพียงหนึ่งขอ้เท่านัน้ลงในช่องระดบัเกณฑก์ารให้

คะแนนที่ตรงระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ขอ้ รูปแบบการด าเนินชวีิต 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย 

ไม่ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านกิจกรรม(Activities) 

1. ท่านชื่นชอบการใชช้วีิตแบบส่วนตวัในอาคารสงู       

2. ท่านชื่นชอบการท ากิจกรรมภายในคอนโดมิเนียมโดยไม่

จ าเป็นตอ้งออกไปขา้งนอกพืน้ท่ีอาคาร ไดแ้ก่ ท าอาหาร,ออก
ก าลงักาย   

     

3. ท่านเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าเป็นประจ าเพื่อหลีกเล่ียงการจราจร 
ที่ติดขดัเป็นเวลานาน 

     

4. ท่านชอบศกึษาขอ้มลูสถานท่ีพกัผ่อนโดยรอบโครงการ

คอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ, สถานบนัเทิง, ศาสนสถาน 
     

ด้านความสนใจ (Interest) 

1. ท่านสนใจในส่ิงอ านวยความสะดวกรอบๆพืน้ท่ีคอนโดมเินียม 

ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้, รา้นสะดวกซือ้, รา้นอาหาร 
     

2. ท่านสนใจในนวตักรรมสมยัใหมส่ าหรบัท่ีอยู่อาศยั      

3. ท่านสนใจในการเลือกซือ้วสัดสุ าหรบัตกแต่งที่อยู่อาศยั      

4. ท่านสนใจส่ือโฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัคอนโดมิเนยีม เพื่อเป็น
แบบอย่างในการตกแต่งหอ้งของท่าน 
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ขอ้ รูปแบบการด าเนินชวีิต 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น
ดว้ย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ดว้ย 

ไม่ 
เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความคิดเหน็ (Opinions) 

1. ท่านคิดเห็นวา่การศกึษาขอ้มลูและภาพลกัษณแ์บรนดก์่อน
ตดัสินใจซือ้คอนโดมเินียมเป็นส่ิงที่ช่วยท าใหต้ดัสินใจไดด้ีขึน้ 

     

2. ท่านคิดเห็นวา่การเขา้ไปดสูถานที่จรงิเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ
ที่ดีที่สดุในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 

     

3. ท่านคิดเห็นวา่สภาพแวดลอ้มโดยรอบคอนโดมิเนยีมแนวสงูมี
ผลต่อการตดัสินใจซือ้ ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของประชากร 
สภาพการจราจร 

     

4. ท่านคิดเห็นวา่การอาศยัในคอนโดมิเนียมแนวสงูจะเพิ่มความ

เป็นส่วนตวัมากกว่าการอาศยัในที่อยู่อาศยัแนวต ่า ไดแ้ก่ บา้น, 
ทาวนเ์ฮา้ส ์

     

ส่วนที่ 4:แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง

รถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเครื่องหมายเพียงหนึ่งขอ้เท่านัน้ลงในช่องระดบัเกณฑก์ารให้

คะแนนที่ตรงระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ขอ้ 
การตดัสินใจซือ้คอนโดมเินียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของ

ท่าน 

ระดบัการตดัสินใจ 

ซือ้
แน่นอน 

ซือ้ ไม่
แน่ใจ 

ไม่ซือ้ ไม่ซือ้
แน่นอน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การตัดสินใจซือ้ 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทางที่เหนือกว่า                                                      
ท าใหท้่านตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนยีมที่ท่านเลือก 

     

2. เมื่อค านึงถงึความคุม้ค่า ท าใหท้า่นตดัสินใจซือ้                                               
แบรนดค์อนโดมิเนยีมที่ท่านเลือก 

     



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปรีดิวฒัน ์ก่อภคัจิรโรจน ์
วัน เดือน ปี เกิด 17 มกราคม 2536 
สถานทีเ่กิด นครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2557  

รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑิต  สาขาการจดัการการคลงั  
จาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
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