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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาคุณค่าตราสินค้าและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและอาชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า 
ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า และด้านคุณภาพการรับรู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง
รถไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นและด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ คอนโดมิเนียมแนวสูง เส้นทางรถไฟฟ้า  
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ABSTRACT 
 

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 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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บทน า 
ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงเป็นผลมาจากข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่อยู่อาศัย              

จากการเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีจ านวน
หลากหลายบริษัท และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความแตกต่างจาก           
แบรนด์อื่นที่มีลักษณะคอนโดมิเนียมที่คล้ายกัน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการวางแผนบริษัท กลยุทธ์ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาด และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกิจการอื่นที่สามารถมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ ภายใต้
การแข่งขันที่สูงมากเนื่องจากการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวกระโดดจากภาวะที่ดินมีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร สัมพันธ์กับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายๆทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งรถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน               
เพื่อครอบคลุมพื้นที่การคมนาคมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและขยายเส้นทางรถไฟฟ้าไปยังปริมณฑลในอนาคต
อันใกล้นี้เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้บริโภค                

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมากต่อนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบ ในภาวะที่ก าลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวจากสภาวพะเศรษฐกิจด้วย รวมทั้งปัจจัยลบต่างๆที่ส่งผลต่อจิตวิทยาของกลุ่มผู้ซื้อ  
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน  

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินค้าและรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก

ตามคุณลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความ

เชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้              

ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน 
2. คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า             

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ สินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูง              
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร     
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ 
เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ 
ขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครัว หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร การแบ่ง  
ส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา 
และอาชีพ ซึ่งใช้ในการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า นันทสารี สุขโต (2558) ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้คือ ถ้า
ผู้บริโภคมีความช่ืนชอบ และภักดีต่อผลิตภณัฑน์ั้นๆ ตราสินค้าจะเป็นผลส าเร็จเชิงบวกที่ช่วยสะท้อนความส าเร็จของตราสินค้า
นั้นๆ โดยที่ตราสินค้านั้นจะมีระดับของคุณค่าที่แตกต่างกันออกไป 
 วิทยา จารุพงศ์โสภณ (2557) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า เป็นตัวช่วยสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ไม่มีแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้ าที่แตกต่างกันนั้น             
จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันทุกประการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลมาจากความพึงพอใจ                
ในแต่ละตราสินค้า และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ รวมถึงความเต็มใจในการจ่ายของผู้บริโภคในที่สุด เนื่องจากผ ลิตภัณฑ์ที่มี             
ตราสินค้าแตกต่างกันนั้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่นอกเหนือจากความต้องการด้านสินค้า เช่น 
ความต้องการทางด้านอารมณ์ (Emotional Benefit) ได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต Solomon (2011) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
สามารถอธิบายให้เห็นค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มโดยจะมีสิ่งที่ชอบเหมือนกัน ใช้เวลาท ากิจกรรม และซื้อของที่คล้ายกัน ดังนั้นนับเป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดใน
การก าหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะความต้องการของกลุ่มคน ทั้งนี้ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ วิเชียร วิทยอุดม (2555) ให้ค าจ ากัดความของการตัดสินใจ คือ 
กระบวนการที่คนต้องเลือกทางเลือกหลาย ๆ ทาง ทางเลือกคือการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง ๆ และประเมินผลของ
แต่ละทางเลือก โดยมีหลากหลายแนวทางเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึง 
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ การรับรู้ถึงความต้องการ 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังซื้อ ข้ันตอนดังกล่าวอาจข้ามหรือย้อนกลับไป
เริ่มขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการะบวนการซื้อเริ่มต้นก่อนการซื้อจริง มีผลกระทบหลังจากการซื้อ ทั้งนี้ ผู้วิจัย
น ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย Alonso (1960) กล่าวถึงการเลือกบริเวณที่พักอาศัย 
ควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวกับท่ีตั้งขอองที่พักอาศัย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและความใกล้เคียงกับสภาพที่ท างาน ทั้งนี้
ผู้วิจัยน ามาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย           
 ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ ประชากรที่เคยซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบถึงจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใช้การค านวณ เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งนี้ โดยใช้สูตรในการหาขนาดตัวอย่าง ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2558) และได้
ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และ
เพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  
 วิธีการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ดังนี ้

ขั้นที่  1 การสุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง 5 ท าเลที่ มี อัตราการเติม โตด้ าน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนเส้นทางรถไฟฟ้า มีดังนี้ สีลม -สาทร , พหลโยธิน-ลาดพร้าว , พระโขนง-อ่อนนุช , 
วงค์สว่าง , เพชรเกษม ท้ัง 5 เขต เป็นท าเลศักยภาพในการเติบโตจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการขยายตัวในปี 2563 
(พลัส พร็อพเพอร์ตี้, 2562) 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากเขตที่ท าการสุ่มได้จากขั้นตอนที่ 1 เขตละ 80 คน 

ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภค
เคยซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าในเขต สีลม-สาทร,พหลโยธิน-ลาดพร้าว,พระโขนง-อ่อนนุช,วงค์สว่าง และ 
เพชรเกษม เนื่องจากเป็นพื้นทีมีอัตราการเจริญเติบโตของคอนโดมิเนียมสูง (พลัส พร็อพเพอร์ตี้, 2562)ตามขั้นท่ี 3 ซึ่งให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตัวอย่าง 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม 
รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้
ครอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลการวิจัย ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อาชีพ โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices)  โดยให้ผู้บริโภคเลือกตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งในแต่ละ
ข้อค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ 
ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านสินทรัพย์อื่นของตราสินค้า โดยเป็นแบบสอบถามชนิด
ค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถาม
แบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความ
คิดเห็น โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะค าถามแบบมาตราวัดแบบ
ประมาณค่า (Likert Scale) เป็นค าถามแบบให้เลือก ตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด (Closed – Ended Question) มีลักษณะค าถามแบบ 
Important Scale เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) มี 5 ระดับ 
 ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวความคิด เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในก าหนดขอบเขตงานวิจัย และการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คุณค่าตราสินค้า รูปแบบการด าเนินชีวิต 
และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแบบสอบถาม  
โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นิยามศัพท์ และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยอ้างอิงกับกรอบแนวคิดการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคุณค่าตราสินค้า รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับประโยคให้เข้าใจง่าย มีความถูกต้องของส านวนภาษา สื่อสารออกมาอย่างเข้าใจ เพื่อให้ได้ข้อค าถาม 
ที่มีข้อความตรงตามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 คน แล้วน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha Coefficient ( -Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2558)              
ค่าแอลฟ่าที่ได้นั้นแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยค่าที่ใกล้เคียง 1 มากนั้น แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง             
โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ควรมีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป เพ่ือเป็นตัวแสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่นสูง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีจ านวน 400 ชุด 
และน าข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้าและรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร 
บทความทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล บทความทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าการศึกษา รวมทั้งให้ผลการศึกษาครั้งน้ีได้รับประโยชน์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 การจัดกระท าข้อมูล 
 1. ทดสอบแบบสอบถามที่ออกแบบไว้ (Pre - test) และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามพร้อม
ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Validity) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
 2. น าแบบสอบถามที่ผ่านแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ออกเก็บข้อมูลจริง 
 3. น าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ (Editing) จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง สมบูรณ์ มาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้ (Coding) 
 4. น าข้อมูลที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการประมวลผลข้อมูลตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี ้
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้              
ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภท อ่ืน ๆ ของตราสินค้า 
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้าน                
ความคิดเห็น 
 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดังนี ้
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความเช่ือมโยง
กับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านการกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น              
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถน าผลมาศึกษาและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูง
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ด้านเพศ อายุ และสถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีการการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา           
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการซื้อคอนมิเนียมแตกต่างกันไป  สังคมที่แตกต่างกัน กลุ่มระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จะเน้นเดินทางไปท างานให้ทันเวลา
เนื่องจากต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก นอกจากนี้การเดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆด้วยรถไฟฟ้านั้นเพื่อความคล่องตัว
และรักษาเวลาในการเดินทาง แต่กลุ่มปริญญาโทจะเป็นพนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารต้องการความเป็นส่วนตัวสูง
กว่าและมีความต้องการใช้รถส่วนบุคคลมากกว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนื่องด้วยความสะดวกในการท างาน ได้แก่                   
การเดินทางไปประชุม หรือพบลูกค้า ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคจึงมีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภิดา 
ผดุงขวัญ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร                  
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเช่าหอพักในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

ด้านอาชีพ  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน พบว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ยรายคู่ของ
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน กลุ่มผู้บริโภค
ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
มีการตัดสินใจซื้อมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากความต้องการในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/เจ้าของกิจการและข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความต้องการในการซื้อคอนโดมิ เนียมให้เป็นมากกว่าห้องพักอาศัย               
โดยอาจจะใช้ส าหรับเป็นสถานที่ท างาน ห้องรับรองลูกค้า ห้องเก็บเอกสาร และมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาเข้าออกจากการ
ท างานมากกว่ากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน  ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการและข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจและอาชีพอิสระ ส่วนรายคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง สอดคล้องกับสมมติฐานของ สรัลรัชว์ สุรธรรมทวี (2553) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ซื้อที่มีอาชีพมั่นคงมีผลต่อ             
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากยิ่งขึ้น 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน   

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความเช่ือมโยง
กับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ด้านการรู้จักตราสินค้า จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสัญลักษณ์ รูปแบบตราสินค้า 
และลักษณะเฉพาะของตราสินค้า ถ้าแบรนด์คอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการเป็นแบรนด์ที่มีช่ือเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์ 
มีประวัติการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน และมีความน่าเช่ือถือในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมอย่างมีคุณภาพ มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นความต้องการที่จะซื้อและจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมดังกล่าว รวมถึง
สินค้าประเภทอื่นๆ และตราสินค้าอื่นๆ ในแบรนด์เดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ นันทสารี สุ ขโต (2558) กล่าวว่า              
ถ้าผู้บริโภคมีความช่ืนชอบ และภักดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตราสินค้าจะเป็นผลส าเร็จเชิงบวกที่ช่วยสะท้อนความส าเร็จของ              
ตราสินค้านั้นๆ โดยที่ตราสินค้านั้นจะมีระดับของคุณค่าที่แตกต่างกันออกไป 

ด้านคุณภาพการรับรู้  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ต้องการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้บริโภค ผ่านรูปลักษณ์เฉพาะของห้องคอนโดมิเนียม รูปแบบการวางผัง พื้นที่โดยรอบ สิ่งอ านวยความสะดวก               
ในคอนโดมิเนียม การใช้วัสดุส าหรับก่อสร้างที่มีคุณภาพสัมพันธ์กับราคา การดูแลลูกค้าจากแบรนด์คอนโดมิเนียมผ่าน
เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการคอนโดมิเนียมที่คอยอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler และ Keller (2009)กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ มีคุณค่าทางจิตวิทยา เป็นคุณค่า           
ที่เพ่ิมขึ้นมาในบริการและผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังเป็นเครื่องสะท้อนของผู้บริโภค ว่ามีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แบรนด์คอนโดมิเนียมสามารถตอบสนองความ
เป็นส่วนตัว การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ ระบบอ านวยความสะดวกภายในห้อง 
หุ่นยนต์ท าความสะอาด รวมถึง อุปกรณ์ปิดเปิดเองอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อให้คอนโดมิเนียมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนข้างเคียงได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ สอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ ปณิศา มีจินดา (2554) กล่าวว่า ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า หมายถึง ปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้านั้น ๆ ออกมาจากความทรงจ า ท าให้สินค้าเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนี้ยังท าให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในผู้บริโภค โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า การวัดภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า 
ได้แก่ การวัดทางตรง (Direct Approaches) จากการสอบถามความรู้สึกนึกคิดของผู้บรโิภค ตลอดจนทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า
โดยตรง และการวัดทางอ้อม (Indirect Approaches) โดยก าหนดขอบเขตให้ผู้บริโภคเลือก เพื่อสื่อถึงความคิดเห็น ความรู้สึก 
และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า 

ส่วนตัวแปรไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความภักดีต่อตราสินคา้ ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสนิค้า ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านการกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น                  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิต จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ด้านความคิดเห็นและด้านกิจกรรม              
โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ต้องแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ การด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
การเดินทางไปท างาน การออกไปท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพักผ่อนและการใช้ชีวิตส่วนตัวในห้องพักอาศัย ผู้บริโภคจะ
ศึกษาข้อมูลของแบรนด์คอนโดมิเนียมก่อน สภาพแวดล้อมโดยรอบของคอนโดมิเนียม การเข้าไปชมโครงการเพื่อสัมผัสกับ
บรรยากาศที่ต้องพักอาศัยจริง นอกจากนี้ด้านกิจกรรม ผู้บริโภคมีความต้องการความเป็นส่วนตัวและท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
ท าอาหาร ออกก าลังกาย และศึกษาข้อมูลสถานที่ต่างๆรอบพื้นที่คอนโดมิเนียมเพื่อหาสถานที่ในการท ากิจกรรมอื่นๆ 
นอกจากน้ียังกลุ่มผู้บริโภคเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ดังน้ัน รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นและด้าน
กิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้ชีวิต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีในแง่การเดินทางและการใช้ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ 
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Solomon (2011) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิต
ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยจะมีสิ่งที่ชอบเหมือนกัน ใช้เวลาท ากิจกรรม 
และซื้อของที่คล้ายกัน เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคพิจารณาในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า             
มากขึน้ 

ส่วนตัวแปรด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความด้านความสนใจ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
แนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาและด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  

แนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและภาพลักษณ์ของแบรนด์                 
การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษท่ีท า
ร่วมกับพ้ืนที่โดยรอบโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการ
เดินทาง ด้านสังคม และ ด้านการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน   

2. คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า และด้านคุณภาพการรับรู้ อาชีพ               
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรจัดแนวทางกลยุทธ์             
การสร้างคุณค่าตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในเกี่ยวกับแบรนด์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูง  
ตามเส้นทางรถไฟฟ้า พัฒนารูปแบบสัญลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Mark) เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคสามารถและจดจ า
ได้ง่ายการสร้างความได้เปรียบในการสร้างความสัมพันธ์ต่อความรับรู้ของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดในการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแบรนด์ และเอกลักษณ์ของแบรนด์ วัสดุที่ใช้ในการสร้างเพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค เกี่ยวกับ
คุณภาพสัมพันธ์กับราคาและความคุ้มค่า การจัดกิจกรรมทางการตลาด ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้มี
การสัมผัสกับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงห้องตัวอย่าง รวมถึงการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและกระตุ้นความต้องการซื้อ ผู้ประกอบการควรจะเน้นการท าการตลาดในการสร้างฐานลูกค้า ให้มี
การติดตามและประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคติดตามและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านลูกค้าเก่าให้ลูกค้าเก่า
ประชาสัมพันธ์แนะน าต่อ เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพื่อสามารถต่อยอดไปยัง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆของแบรนด์และตราสินค้าของผู้ประกอบการ  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นและด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูง  
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การเดินทางไปท างาน การออกก าลังกาย ร้านอาหาร โรงพยาบาล ของกลุ่มผู้บริโภค            
ที่เป็นเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างความคุ้นเคยและจดจ าแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ 
ผู้ประกอบการควรเน้น การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางโดยเน้นสังคมออนไลน์มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนตาม
เทคโนโลยีและเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างรวดเร็วจะสร้างความได้เปรียบในแง่ของการ
สร้างความคุ้นเคยระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค ได้แก่ โปรโมช่ัน การบริการของโครงการ 
ส่วนลด เพื่อสร้างความประทับใจและเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีการรับฟัง   
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการหรือสื่อสารผา่นช่องทางการสื่อสารตา่งๆ เพื่อน ามาพัฒนาแบรนด์ของท่านสร้างความมั่นใจและประทับใจ
ใหก้ับกลุ่มผู้บริโภคของผู้ประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น                    

ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษา ขยายพื้นที่ไปยังปริมณฑล จะส่งผลให้ผลการศึกษามีความละเอียดและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าได้มีการขยายพื้นที่ไปยังเขตปริมณฑลและจะครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล            
ในอนาคตกลุ่มผู้ประกอบการจะได้ข้อมูลส าหรับท าการตลาดได้แม่นย าและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

2. ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและรูปแบบการด าเนินของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม             
แนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้า ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนประสบทางการตลาด หรือการศึกษา              
ในปัจจัยอื่นๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภคและสามารถน ามาต่อยอดแผนการตลาดได้ 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ที่ส่วนใหญ่มีความต้องการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถเป็น แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค           
ได้อย่างเหมาสมต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาเรื่องอื่น ๆ เช่น ทัศนคติ สิ่งแวดล้อม ความหนาแน่นของการจราจรในรอบๆพื้นที่คอนโดมิเนียม
เพิ่มเติมเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดต่อไปได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา               

สารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่านับตั้งแต่เริ่มต้นจนจะเสร็จสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า 
ตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้อย่างยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง 
ในความเมตตากรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา 
สิริกุตตา อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ               
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร้องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยฉบับนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติ และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่            
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่าน ท่ีประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา 
รวมถึงเพื่อนๆ นิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาด ที่ได้ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจเสมอมา ตลอดระยะเวลา
การศึกษา สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนในการช่วยเหลือทุกท่านท่ีมิได้เอ่ย มา ณ ท่ีนี้ 
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