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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ และ รูปแบบการด าเนิน
ชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ ซื้อคอนโดมเินียมในเขตบางนา ของผูบ้รโิภค โดยกลุ่มตวัอย่างมี่ใช้ในการวจิยัคอื กลุ่ม
ผูบ้รโิภคที่เลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธ ์สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ ระหว่าง 35- 44 ปี มสีถานภาพสมรสแลว้  ประกอบ
อาชพี พนักงานบริษัทเอกชน มรีายได้ต่อเดอืน ระหว่าง   20,001 – 40,000 บาท  มีลกัษณะการพกัอาศยัที่เป็น
กรรมสทิธิข์องตนเอง และ แรงจงูใจในการซือ้คอนโดมเินียม คอืซือ้เพื่อพกัอาศยั  
  2.  ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มผีลต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ในด้าน ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั 
ดา้นผลติภณัฑค์วบ และ ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก ขณะที ่ดา้น ผลติภณัฑห์ลกั 
และ ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3.  ดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มรีะดบัการท ากจิกรรม ค่อนขา้งบ่อย ดา้น
ความสนใจอยู่ในระดบัมาก สว่นดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
 4.  ในดา้นพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่า การส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้  ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วน เหตุผลดา้นท าเลมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในระดบั มาก และจะตดัสนิใจซือ้
ดว้ยตวัเอง มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาอกี และซือ้คอนโดมเินียมในราคาเฉลีย่ 1.5 ลา้นบาท 
 5.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า  ผู้บริโภคที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ด้าน 
อาชีพ และ ด้านแรงจูงใจ แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมในด้าน ค่าใช้จ่าย และ ด้านส่งเสริม
การตลาด ทีแ่ตกต่างกนั 
 6.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ดา้นผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อด้านท าเล ในขณะที่ ด้านศกัยภาพผลิตภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้าน แนวโน้ม
พฤตกิรรม และ ดา้นค่าใชจ้่าย  
 7.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า ปจัจยัดา้น รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
กจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นท าเล ดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นท าเล 
การส่งเสรมิการตลาด และ ดา้นค่าใชจ้่าย ส่วนดา้นความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ ดา้นท าเล การ
สง่เสรมิการตลาด และดา้นแนวโน้มพฤตกิรรม  
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

ค าส าคญั: ผลติภณัฑ ์การด าเนินชวีติ การซือ้ คอนโดมเินียม 

 
Abstract 

 
 This research aims to study. Product Marketing mix factors and lifestyles that affect purchasing 
behavior. Condominium in Bangna consumer samples used in the research. Consumers who choose to 
purchase a condominium in Bangna, 400 people and use questionnaireis a tool for data collection. Statistical 
analyzes are One-way analysis of variance. And analysis of the coefficients. Pearson correlation. 
 The research results are as follows 
 1. Most respondents are female, aged between 35-44 years, married, working as private company 
employees. Have a monthly income of between 20,001 to 40,000 baht , living in their own right property. 
Was purchased for residential. 
 2. Attitudes of respondents. Factors affecting the products found in the product expected. The 
merger and the potential products on the products. Significant at a high level as the main product and the 
product looks. Significance is moderate 
 3. The form of life. Of respondents indicated that the level of activity is quite often the interest 
level. And Opinion levels are agreed. 
 4. Purchasing behaviors of condominium. Found that respondents perceived. Marketing affects 
purchasing behavior. In most parts of the central reasons that affect purchasing behavior at a high level and 
you decide to buy your own. Are more likely to buy a condo in Bang Na. And buy a condominium at the 
average price of 1.5 million baht. 
 5. Test the hypothesis that the significance level of 0.05 was found that consumers with their 
personal and professional motivation differences affect the cost of buying a condo in the promotion and 
marketing. Different. 
 6. Tests the hypothesis that the significance level of 0.05 was found that the combined product. 
Correlated with Purchase behavior, while the potential to offer the product. Correlated with The buying 
behavior. Behavior and the likely cost 
 7. Test the hypothesis that the significance level of 0.05 was found that the pattern of their lives. 
Activities associated with the buying behavior in relation to its interest in the purchase behavior within the 
marketing and promotion expenses. The comment section is associated with Purchasing behavior and its 
promotion. And the expected behavior. 
 
Keywords: Products, Way of life, Purchase, Condominium 

 
บทน า 
  ในปจัจุบนัจากสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ รายได ้สว่นบุคคล
และครอบครวั อายุของ คู่หนุ่มสาวที่จะสมรส การมบีุตร ภาวะดอกเบี้ย เทคโนโลยีการสื่อสาร ราคาน ้ามนั สภาพ
การจราจรทีแ่ออดั และเสน้ทางการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า เป็นตน้ ท าใหป้ระชากรทีอ่าศยั อยู่ในเขตกรุงเทพฯมพีฤตกิรรมใน
การด ารงชวีติทีเ่ปลีย่นไป โดยนิยมทีจ่ะใชช้วีติในชุมชนเมอืงอยู่ ใกลส้ิง่อ านวยความสะดวก อาท ิใกลท้างด่วน สถานี
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รถไฟฟ้า ระบบขนสง่มวลชนต่างๆของรฐั หรอือยู่ใกลศู้นยก์ลางคา้ หรอือยู่ใกลก้ารคมนาคม ซึง่สองสิง่น้ี จะเป็นปจัจยั
ส าคญัต่อการตดัสนิใจค่อนขา้งมาก เพราะทุกคนต้องการความสะดวก ไม่เสยีเวลาเรื่อง การเดนิทางหรอืการจราจรที่
ตดิขดับนทอ้งถนนในชัว่โมงเร่งด่วน ทีส่ าคญั เป็นการเพิม่คุณภาพชวีติ เพราะเมื่อมเีวลาเราสามารถ ไปออกก าลงักาย 
ปลกูตน้ไม ้ท างานอดเิรกทีช่ื่นชอบจะเป็น การอ่านหนงัสอื หดัท างานฝีมอื หรอืแมแ้ต่การชอ้ปป้ิงทีห่ลายๆ คนชื่นชอบ 
อย่างน้อยกค็งท าให้ สามารถรู้สกึได้ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบ มพีลงัในการท างาน ความคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ดงันัน้               
การเลอืกทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงอย่างคอนโดมเินียมจงึเป็นอกีทางเลอืกใหม่ของคนกรุงเทพฯ ประกอบกบัการเกดิอุทกภยั
ครัง้ใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ท าใหค้นกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลตื่นตวั เกีย่วกบัความปลอดภยัในทีอ่ยู่อาศยั
ของตวัเองมากขึน้ ซึง่จากการป้องกนั พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ อย่างเขม้งวดของทางภาครฐั ท าใหภ้าคประชาชนเริม่มองหา
ทีอ่ยู่อาศยัแนวสงู ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้ในหรอืในเขตเศรษฐกจิใกล้เคยีงกบัแนวป้องกนัภยัธรรมชาต ิเพื่อหลกีเลี่ยง 
การเผชญิหน้ากบั เหตุน ้าท่วมระยะยาว ซึง่ผลพวงดงักล่าว ท าใหแ้นวโน้มตลาดที่อยู่อาศยัในปี 2555 เทน ้าหนกัไปยงัที่
ทีอ่ยู่อาศยัประเภทแนวสงูหรอืคอนโดมเินียม โดยอาคารชุดตามแนว รถไฟฟ้าแถบปรมิณฑลที ่ไม่ห่างไกลจาก เมอืง
และอยู่ใกลเ้คยีงสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น หา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่ โรงพยาบาล ถนนสายหลกั จะไดร้บัความนิยม
มากขึน้เมื่อเทยีบกบั โครงการแนวราบในบรเิวณ ใกล้เคยีง ส่งผลท าให้ทศิทางการเติบโตของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดคอนโดมเินียมทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมาก ซึง่ปจัจยัทีผู่บ้รโิภคมกัทีจ่ะให ้ความส าคญัเกีย่วกบั
รายละเอยีดต่างๆของโครงการคอนโดทีจ่ะเลอืกซือ้กค็อื ชื่อเสยีงของเจา้ของ โครงการ สไตลก์ารออกแบบของตึกสิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ ท าเลหอ้ง ขนาดหอ้ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบรกัษาความปลอดภยั  
 ซึง่ในปจัจุบนัหากชีว้ดัได้จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดคอนโดมเินียมบรเิวณกรุงเทพฯ ในปีทีผ่่านมา 
และในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2555 นัน้ นบัว่ามกีารขยายตวัเพิม่ตวัสงู ขึน้ประมาณ 93,593 ยนูิต โดยสว่นมากจะตัง้อยู่
ในบรเิวณพืน้ทีใ่จกลางเมอืงใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงและสะดวก สบายต่อการเดนิ ทางซึง่บรเิวณทีม่กีารก่อสรา้งคอนโดมเินียม
ใหม่ เพิม่อย่างต่อเนื่องในขนาดพืน้ที่ หอ้งประมาณ หอ้งสตูดโิอ, ขนาด 1-2 หอ้งนอน และขนาด 3 หอ้งนอน ไดแ้ก่ 
บรเิวณย่านสุขุมวทิ 31% หรอืประมาณ 28,972 ยูนิต โดยเฉพาะย่านทองหล่อ-เอกมยั ถดัมาคอืบรเิวณย่านสลีมและ
สาทร 16% หรอืประมาณ 15,091 ยูนิต ซึง่ใกลเ้คยีง กบับรเิวณรมิแม่น ้าเจา้พระยา 16% หรอืประมาณ 14,576 ยูนิต 
และบรเิวณถนนพระราม 3 ประมาณ 13% หรอื 12,577 ยนูิต นอกจากนี้ยงัมพีืน้ทีท่ี ่ก าลงัพฒันาโครงการคอนโดมเินียม
เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ บรเิวณย่านปทุมวนั ลุมพนิี และบรเิวณพืน้ที่ สุขุมวทิรอบนอก อาท ิอุดมสุข และบางนา เป็นต้น (ทีม่า: 
ขอ้มลูจาก www.isnhotnews.com ) 
 โดยในสว่นของบรเิวณพืน้ทีบ่างนานัน้ ตัง้แต่ กม.1 ถงึ กม.4 ทีย่งัไม่เขา้สู ่จ.สมุทรปราการ มผีูป้ระกอบ การ
พฒันาโครงการแลว้ประมาณ 5,000 ยนูิต สว่นใหญ่เป็นระดบัราคาขายเฉลีย่ 1-1.4 ลา้นบาท ต่อยูนิต ซึง่ภาพรวมแลว้
ตลาดที ่อยู่อาศยัในย่านบางนา-ตราด คอนโดมเินียมยงัไม่ลน้ตลาด และเริม่ไดร้บัความนิยมมากขึน้หลงัผ่านวกิฤตน ้า
ท่วม เนื่องจากเป็นพื้นทีท่ี่อยู่ไม่ไกลจากนิคม อุตสาหกรรม เวลโกรว์ และ ยงัมอีพาร์ตเมนต์ให้เช่าไม่ต ่ากว่า 1,000             
ยนูิต ทีป่ล่อยเช่าเดอืนละ 4,000-8,000 บาท นอกจากนี้ศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัยไ์ดว้เิคราะหท์ าเลทีม่คีวามต้องการ
ซือ้ทีอ่ยู่อาศยั สงูสุด 3 อนัดบัแรก ในงาน มหกรรมบา้น และคอนโดครัง้ที ่26 จากแบบสอบถาม ผูล้งทะเบยีนเขา้ชม
งาน พบว่า 3 ท าเลแรกทีม่คีวามตอ้งการซือ้สงูสดุ คอื เขตบางนา ลาดพรา้ว และหว้ยขวาง โดยผูเ้ขา้ชมงานจ านวนกว่า
รอ้ยละ 48 ทีต่อ้งการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัในเขตบางนานี้เป็น ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีเ่ขตบางนา 
 จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑห์ลกั 
ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั ผลติภณัฑ์ควบและศกัยภาพ เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ปจัจยัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติประกอบไปด้วย ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอนโดมเินียมในพืน้ที ่บางนาของผูบ้รโิภค ทัง้น้ี เพื่อใหท้ราบว่ามปีจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค และ
เพื่อน าข้อมูลต่างๆที่ได้ จากงานวิจัยนี้ให้ผู้ประกอบการน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของโครงการ
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คอนโดมเินียม และบรกิารตลอดจนวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค           
อนัจะท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตบางนาของผู้บรโิภค จ าแนกตามลกัษณะส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน สถานภาพสมรส ลกัษณะการพกัอาศยั แรงจูงใจใน
การซือ้ 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืก  ซือ้คอนโดมเินียม
ในเขตบางนาของผูบ้รโิภค 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ยกจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็
กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา ของ ผูบ้รโิภค 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็น ดงันี้  
  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล 
    1.1.1  เพศ  
   1.1.2 อายุ 
   1.1.3  สถานภาพสมรส 
   1.1.4  อาชพี  
   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.1.6  ลกัษณะการพกัอาศยัในปจัจุบนั 
   1.1.7 แรงจงูใจในการซือ้ 
  1.2  ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
    1.2.1  ดา้นผลติภณัฑห์ลกั 
    1.2.2  ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์
    1.2.3  ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
    1.2.4  ดา้นผลติภณัฑค์วบ 
    1.2.5  ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
   1.3  รปูแบบการด าเนินชวีติ 
    1.3.1 กจิกรรม 
    1.3.2 ความสนใจ 
    1.3.3 ความคดิเหน็ 
  2.  ตวัแปรตามในการวิจยั (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมในการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม ใน
เขต บางนาของผูบ้รโิภค 
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สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืนสถานภาพ
สมรส ลกัษณะการพกัอาศยัในปจัจุบนั แรงจงูใจในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขต
บางนา แตกต่างกนั 
  2.  ปจัจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑป์ระกอบไปดว้ย ด้านผลติภณัฑ์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ ผลติภณัฑ ์
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ทีม่ ีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
คอนโดมเินียมในเขตบางนาของผูบ้รโิภค 
  3.  รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรม
การเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาของผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-
59) [1] กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบ ดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวัสถานภาพครอบครัว รายได ้
อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี ่นิยมใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัและสถติิ
ทีว่ดัไดข้อง ประชากร ทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2541: 109) [2] 
ผลติภณัฑ ์ (Product) คอื องคป์ระกอบหลายๆอย่างทีร่วมกนัลว้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้ใหเ้กดิ
ความพอใจบางประการจากการใชผ้ลติภณัฑน์ัน้หรอืตอบแทนใดๆ ทีผู่ซ้ือ้คาดว่าจะไดร้บัจากการซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค เสร ี วงษ์มณฑา (2542) [3] ไดใ้ห้ความหมายของ
ผูบ้รโิภค (Consumer) คอื ผูท้ีม่คีวาม ต้องการซือ้(Need) มอี านาจซือ้ (Purchasing power) พฤตกิรรมการซื้อ 
(Purchasing behavior) และพฤตกิรรมการใช ้(Using behavior) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี  
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  เนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน การก าหนดขนาดตัวอย่าง จึงใช้วิธีการ ค านวณหา ขนาด           
ของกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของกลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545: 26) [4] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (ยุทธ ไกรวรรณ์. 2544: 
56-57) [5] ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าการศกึษาในการวจิยัครัง้นี้ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่างเพิม่กลุ่มตวัอย่าง 
15 ตวัอย่าง รวมจ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง ดงันี้ 
  ขัน้ที ่1 การสุม่ตวัอย่างโดยการก าหนด Purposive เจาะจงโครงการคอนโดมเินียมเปิดใหม่ระหว่างปี 2551-
2555 ทีร่าคาไม่เกนิ 2,000,000 บาท ในเขตพืน้ทีบ่างนา จ านวน 5 โครงการ  
  ขัน้ที ่2 ก าหนด Quota ก าหนดสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างโครงการละ 80 คน จ านวน 5 โครงการรวมทัง้หมด 
400 คน โดยการเลือกเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามที่จดัเตรยีมไว้ โดยเลือก ผู้ที่จะตอบแบบสอบถาม              
ตามส านกังานขาย นิตบิุคคล จนครบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 



 6 

ผลการวิจยั  
 ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 
รายไดต่้อเดอืน สถานภาพสมรส ลกัษณะการพกัอาศยัในปจัจุบนั แรงจงูใจในการซือ้ กลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภคจ านวน 
400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 228 คน ส่วนใหญ่อายุ 35- 44 ปี จ านวน 243 คน มสีถานภาพสมรส มอีาชพี 
เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน มากทีสุ่ด ส่วนใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 40,000บาท ลกัษณะการพกัอาศยัใน
ปจัจุบนั เป็นแบบทีพ่กัอาศยัทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง และ แรงจงูใจในการซือ้ คอืซือ้เพื่อพกัอาศยั เป็นสว่นใหญ่ 
 ตอนท่ี 2  การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑข์องคอนโดมเินียม กลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภค 
พบว่า สว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์มากทีสุ่ด เช่นรองรบักบัส่วนต่อ
ขยายรถไฟฟ้าในอนาคต มกีารรองรบัการขยายตวัของสาธารณูปโภครองลงมา ใหค้วามส าคญั ดา้นผลติภณัฑค์วบเช่น 
ความหลากหลายของสิง่อ านวยความสะดวก ต่างๆอาทเิช่น รา้นสะดวกซือ้  รา้นซกัรดี รองลงมาใหค้วามส าคญั ดา้น
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และดา้นผลติภณัฑห์ลกั ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติประจ าวนั ประกอบดว้ย ดา้น กจิกรรม ความ
สนใจ ความคดิเหน็ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ใหค้่าระดบัมากทีสุ่ด คอื รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้น
ความสนใจ พบว่า ระดบักจิกรรมมากทีสุ่ด คอื สนใจท างานในย่านใจกลางเมอืง เป็นต้น รองลงมา ดา้นความคดิเหน็ 
พบว่าระดบักจิกรรมมากทีส่ดุคอื ชอบความสะดวกสบายในการดแูลทีพ่กัอาศยั ดแูลง่าย และดา้นกจิกรรมตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา พบว่าผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั กบัเหตุผลดา้นการส่งเสรมิการตลาด มากทีสุ่ด รองลงมาคือ เหตุผลดา้นท าเล และส่วนใหญ่
ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเอง มากกว่า การแนะน าจากคนอื่น และมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้คอนโดในเขตบางนาอกี และ 
พบว่าราคาทีซ่ือ้เฉลีย่ 1.5 ลา้นบาท 
 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ของผู้บรโิภค ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดต่้อ
เดอืน สถานภาพสมรส ลกัษณะการพกัอาศยัในปจัจุบนั แรงจูงใจในการซื้อ แตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
คอนโดมเินียมในเขตบางนา แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา 
แตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้นท าเล ไม่แตกต่าง
กนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา เหตุผลด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นค่าใชจ้่าย ไม่แตกต่างกนั 
ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา 
แตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้นท าเล ไม่แตกต่าง
กนั ซึง่ถอืว่าปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา เหตุผลด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นค่าใชจ้่าย ไม่แตกต่างกนั 
ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มสีถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการเลอืกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา 
แตกต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา เหตุผลด้านท าเล                
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่าปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรม
การซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา ด้านค่าใช้จ่าย                   
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา แตกต่าง
กนั 
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา เหตุผลด้านท าเล                 
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่าปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บรโิภคที่มอีาชพีต่างกนัมพีฤติกรรมการเลอืกซื้อ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา ดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ถอืว่า ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐาน 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน ต่างกนั มีพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา 
แตกต่างกนั  
จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน ต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้นท าเล 
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่าปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤติกรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดือนต่างกนัมพีฤติกรรมการเลอืกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา ด้านบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดอืนต่างกนัมพีฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา ด้านแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา ด้าน
ค่าใชจ้่าย ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐาน1.6 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะการพกัอาศยัต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบาง
นา แตกต่างกนั  
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะการพกัอาศยัต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้น
ท าเล ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่าปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะการพกัอาศยัต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้น
การสง่เสรมิการตลาด ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะการพกัอาศยัต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นบุคคลที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฎเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะการพกัอาศยัต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ด้านแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผู้บริโภคที่มีลักษณะการพักอาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตบางนา ด้าน
ค่าใชจ้่าย ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐาน 1.7 แรงจงูใจในการซือ้ ต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา แตกต่าง
กนั  
 จากการทดสอบสมมตฐิาน สรุปไดด้งันี้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่แีรงจงูใจการซือ้ต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลดา้นท าเล 
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่าปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่แีรงจูงใจการซือ้ต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา เหตุผลด้านการ
สง่เสรมิการตลาด แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ถอืว่า ยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคที่มแีรงจูงใจการซื้อต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซื้อ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ด้านบุคคลที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่แีรงจูงใจในการซือ้ต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ผูบ้รโิภคทีม่แีรงจงูใจในการซือ้ต่างกนัมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขตบางนา ดา้นค่าใชจ้่าย 
ไม่แตกต่างกนั ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑป์ระกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑห์ลกั ดา้นรูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ผลติภณัฑค์วบ และศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ทีม่ ีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
เลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาของผูบ้รโิภค 
 จากการทดสอบสมมตฐิาน รายดา้น สรุปไดด้งันี้ 
 ปัจจยัทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์กบั พฤติกรรม ด้าน เหตผุลด้านท าเลท่ีตัง้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน 
เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น 
เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น 
เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น เหตุผล
ดา้นท าเลทีต่ัง้ อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งถอืว่า ยอมรบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา
ในดา้น เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ปัจจยัทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์กบั พฤติกรรม ด้าน เหตผุลด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน 
เหตุผลดา้นดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน ดา้น
เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น
เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน 
เหตุผลดา้นเหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา
ในดา้น เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ปัจจยัทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์กบั พฤติกรรม ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 ดา้นผลติภณัฑห์ลกั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้นบุคคล
ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เหตุผลดา้น ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นผลติภณัฑค์วบ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้นเหตุผล
ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตบางนาในด้าน
บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 ปัจจยัทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์กบั พฤติกรรม ด้าน แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ 
 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤติกรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน 
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน
ดา้น แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่า ซึง่ถอืว่า ยอมรบั สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ปัจจยัทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์กบั พฤติกรรม ด้าน ค่าใช้จ่าย 
 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน
ค่าใชจ้่าย ซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น 
ค่าใชจ้่ายซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น 
ค่าใชจ้่ายซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตบางนาในด้าน 
เหตุผลดา้น ค่าใชจ้่ายซึง่ถอืว่า ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน
ดา้น ค่าใชจ้่าย ซึง่ถอืว่า อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า จงึ ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์
กบั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาของผูบ้รโิภค 
 รปูแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรม ด้านเหตผุลด้านท าเล 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้น กจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา
ในดา้น เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบาง
นาในดา้น เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขต
บางนาในดา้น เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 รปูแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรม ด้านเหตผุลด้านการส่งเสริมการตลาด 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้น กจิกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบาง
นาในดา้น เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น 
เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขต
บางนาในดา้นเหตุผลดา้น การสง่เสรมิการตลาด อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 รปูแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรม ด้าน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้น กจิกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบาง
นาในดา้น บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ จงึปฏเิสธสมมตฐิาน ทีต่ัง้ไว ้
รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน
ดา้น บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ จงึปฏเิสธสมมตฐิาน ทีต่ัง้ไว ้
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความคดิเหน็ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมใน
เขตบางนาในดา้นเหตุผลดา้น บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รปูแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรม ด้าน แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้น กจิกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบาง
นาในดา้น แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน
ดา้น แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขต
บางนาในดา้นเหตุผลดา้น แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อยู่ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 รปูแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรม ด้าน ค่าใช้จ่าย 
 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้น กจิกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบาง
นาในดา้น ดา้นค่าใชจ้่าย จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบาง
นาในดา้น ดา้นค่าใชจ้่าย ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความคดิเหน็ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมใน
เขตบางนาในดา้นเหตุผลดา้น ดา้นค่าใชจ้่าย จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 การวจิยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และ รูปแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤติกรรม
การซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา ของผูบ้รโิภค สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
 
 ส่วนท่ี 1 พฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม กบั ตวัอิสระ ส่วนบุคคล 
 พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า มคีวามแตกต่างกนัในตวัแปรดา้น 
แรงจูงใจในการซื้อ นัน่หมายความว่า แรงจูงใจการซือ้ต่างกนัมพีฤติกรรมการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตบางนา 
เหตุผลดา้นการสง่เสรมิการตลาด แตกต่างกนั  
 ซึง่จากการสอบถามผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ พบว่า ผูท้ีซ่ื้อเพื่อพกัอาศยั ต้องการขอ้มูลส่งเสรมิการตลาด ดา้น ที่
พกัอาศยั นิตบิุคคล รายละเอยีดต่างๆของโครงการ เพื่อตดัสนิใจซือ้ ส่วนผูท้ีซ่ือ้เพื่อลงทุน ต้องการซือ้ ต้องการขอ้มูล
ดา้นการโฆษณาขาย (ขายต่อ), สว่นลด ดา้นการสง่เสรมิการขาย เป็นตน้ 
 พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม ดา้นค่าใช้จ่าย พบว่า มคีวามแตกต่างกนัในตวัแปรอสิระดา้น อาชพี นัน่
หมายความว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม ด้าน ค่าใชจ้่าย  แตกต่างกนั ซึง่พบว่า อาชพี 
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จะมพีฤติกรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมโดยค านึงดา้นค่าใชจ้่าย (ราคา) มากกว่า กลุ่มอาชพี
อื่นๆ  
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 ซึ่งจากการศึกษาท าให้ทราบว่าผู้บรโิภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดอืน 
สถานภาพสมรส ลกัษณะการพกัอาศยัในปจัจุบนั ที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรม      การเลอืกซือ้ คอนโดมเินียมในเขต
บางนา ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของพร้อมพงษ์ วงศก์งัวาฬ (2547) ท าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล              
ต่อความพงึพอใจ ของผูอ้ยู่อาศยั อาคารชุดศุภาลยัพารค์พหลโยธนิ ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ทีม่เีพศ 
อาชพี จ านวน สมาชกิ ทีพ่กัอาศยัต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผู้อยู่อาศยั อาคารชุดศุภาลยัพารค์พหลโยธนิ                 
ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม ถอืเป็น 1 ในปจัจยั 4 ทีม่ ี ความส าคญัต่อการ 
ด ารงชวีติ ซึง่ตอบสนองความตอ้งการขัน้ พืน้ฐานของ คน ไม่ต่างกนั 
 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือคอนโดมิเนียม กบัตวัแปรด้านผลิตภณัฑ ์
 พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมิเนียม ดา้นเหตุผลดา้นท าเล มคีวามสมัพนัธก์บั ผลติภณัฑค์วบ หมายความว่า 
ปจัจยั ดา้น ผลติภณัฑค์วบ เช่น (การมสีิง่อ านวยความสะดวก ต่างๆ เช่น รา้นสะดวกซือ้ ทีจ่อดรถ สระว่ายน ้า ฟิตเนส, 
โครงการอยู่ในจุดเชื่อมต่อระบบการขนสง่) จะมคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน
ดา้น เหตุผลดา้นท าเลทีต่ัง้ ของผูบ้รโิภค ในทศิทางเดยีวกนั และ อยู่ระดบัค่อนขา้งต ่า หมายความ ว่า หากทศันคตดิา้น
ผลติภณัฑค์วบเพิม่ขึน้ พฤตกิรรมการซือ้จะเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึง่จากการสอบถามผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ พบว่า ถา้
ท าเลด ีอยู่ในจุดเชื่อมต่อการขนสง่ แลว้ ประกอบกบั สิง่แวดลอ้มของคอนโดมพีรอ้ม ผูบ้รโิภคกพ็รอ้มทีจ่ะจ่ายเงนิซือ้ 
 พฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ด้าน แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ มคีวามสมัพนัธ์กบั ศกัยภาพเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑ์ ซึ่งแสดงว่า ปจัจยั ด้านศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ เช่น (เมื่อขายต่อ ไดร้บัผลตอบแทนคุ้มค่า , มกีาร
รองรบัการขยายตวัของสาธารญูปโภค) จะ มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาใน
ดา้น แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ ของผูบ้รโิภค ในทศิทางเดยีวกนั และ อยู่ในระดบัต ่า กห็มายความว่า ถ้าโครงการ ทีม่ี
ปจัจยั ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีส่งู กม็แีนวโน้มทีจ่ะซือ้อกี 
 พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม ดา้น ค่าใชจ้่าย มคีวามสมัพนัธก์บั ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ซึง่แสดง
ว่า ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑผ์ลติภณัฑ ์เช่น (เมื่อขายต่อ ไดร้บัผลตอบแทนคุม้ค่า , มกีารรองรบัการขยายตวั
ของสาธารณูปโภค) มคีวามสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตบางนาในด้าน ค่าใช้จ่าย (ด้าน
ราคา) ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า หมายความว่า หากทศันคตดิา้นศกัยภาพผลติภณัฑเ์พิม่ พฤตกิรรม
การซือ้จะเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า และซึง่จากการสอบถามผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ พบว่าถ้าโครงการ มศีกัยภาพด้านนี้ 
ผูบ้รโิภคกม็คีวามสนใจ และมโีอกาสทีจ่ะซือ้เพิม่ขึน้ 
 
 ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมการซ้ือ กบั ตวัแปรด้าน รปูแบบการด าเนินชีวิต 
 พฤตกิรรมการซื้อคอนโดมเินียม ด้านเหตุผลดา้นท าเล มคีวามสมัพนัธก์บั รูปแบบการด าเนินชวีติด้าน 
กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ นัน่หมายความว่า การเลอืกซื้อคอนโดมเินียมของ ผู้บรโิภคนัน้ จะค านึงถงึ ดา้น
รปูแบบการด าเนินชวีติ เป็นหลกั เช่น ความสะดวก การเดนิทางพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม  ดา้นเหตุผลดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั รูปแบบการด าเนินชีวติด้าน ความสนใจ ความคดิเหน็ ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการ
ด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ เช่น (สนใจท างานในย่านใจกลางเมอืง, สนใจทีอ่ยู่อาศยัประเภทแนวสงู, สนใจทีอ่ยู่อาศยั
ตามแนวรถไฟฟ้า) และดา้นความคดิเหน็ เช่นเรื่อง ความสะดวกสบายในการดแูลทีพ่กัอาศยั , ชอบบรเิวณทีอ่ยู่อาศยัที่
สะดวกต่อการเดนิทาง มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้น เหตุผลดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัต ่า  
 พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม ดา้น แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ มคีวามสมัพนัธ ์กบัรปูแบบการด าเนินชวีติ
ดา้น ความคดิเหน็ นัน่หมายความว่า ผูบ้รโิภคจะค านึงเรื่อง ความสะดวกสบายในการดูแลทีพ่กัอาศยั , ชอบบรเิวณที่
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อยู่อาศยัทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง ซึง่จากการสอบถามเพิม่เตมิพบว่า ถ้าผูบ้รโิภค พงึพอใจตามปจัจยัต่างๆเหล่าน้ี กม็ี
แนวโน้มทีจ่ะซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาอกี 
 พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม ดา้นค่าใชจ้่าย มคีวามสมัพนัธก์บั รูปแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจ 
นัน่หมายความว่า ราคากย็งัเป็นสิง่ทีค่ านึงในการเลอืกซือ้ดว้ย 
 ผลจากการศึกษานัน้สรุปได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้าน ความสนใจ และความคิดเห็น นัน้มี
ความสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียม โดยรวม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรอ้มพงษ์ วงศก์งัวาฬ 
(2547) ที่ว่า ปจัจยัด้านจติวทิยา พบว่ามีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้อยู่ อาศยัอาคาร ชุดศุภาลยัพาร์ค
พหลโยธนิ ในระดบัปานกลาง  
 จงึสรุปได้ว่า ผู้บรโิภคค านึงในเรื่อง ความสะดวกในการเดินทาง การท างาน และตอบโจทย์รูปแบบการ
ด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 ขอ้เสนอแนะงานวจิยัเรื่องปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และ รูปแบบการด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนา ของผูบ้รโิภค มดีงันี้ 
 1. ควรวิจยัตลาดให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้บริโภคก่อนในการก าหนดขนาดพื้นที่และราคาที่
เหมาะสมรวมถงึความตอ้งปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัของการซือ้คอนโดมเีนียม 
 2. ความสร้างกลยุทธใ์หม้คีวามแตกต่างในเชงิธุรกจิเพื่อสรา้งความได้เปรยีบ ในการตดัสนิซื้อคอนโดมมิ
เนียมของผูบ้รโิภค 
 3. ผูป้ระกอบการควรหนัมาใชก้ลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาดใหเ้หมาะสมทัง้ดา้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
ทัง้นิตยาสาร ท้องถิ่น อินเตอร์เน็ต ใบปลิว เป็นต้น เพื่อน ามาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและให้
ความส าคญักบัโครงการ คอนโดมเินียม 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษากรณีตวัอย่างธุรกจิเดยีวกนัในพืน้ทีอ่ื่นๆเพื่อสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการเปรยีบเทยีบผล
การศกึษาว่ามคีวามสอดคลอ้งและความแตกต่างในการศกึษา 
 2. ควรมีการศึกษาถึงความคดิเห็น ทรรศนะคติในมุมมองของผู้ประกอบการ เพื่อได้ทราบถึงภาพรวม 
ปญัหาและอุปสรรค์ของการด าเนินการธุรกจิโดยอาศยัปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ และ รูปแบบการ
ด าเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียม ของผูบ้รโิภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
        สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์
ดร. ธนภูมิ อติเวทนิ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า นับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสร็จสมบรูณ์              
ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอื และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท า
สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่
ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีใ่หค้วามรกั และคอยเป็นก าลงัใจ มอบโอกาสในการศกึษาเป็น
วชิาความรูต้ดิตวัในปจัจุบนั 
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