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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยครัง้ น้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีส่นใจ

ซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้าBTS สายสขุมุวทิจาํนวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบสมมตฐิานคอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวและการวเิคราะห์

เชงิถดถอยพหคุณู 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 30-39 ปี อาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน / เจา้ของกจิการ / 

ธุรกจิสว่นตวั  มรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาทสถานภาพโสดและมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมี

ระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากคือ ด้านผลติภัณฑ์ควบ และด้านรูปลกัษณ์

ผลติภณัฑ ์ตามลําดบัและมรีะดบัความคดิเหน็ต่อองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ในระดบัด ีคอืดา้นผลติภณัฑห์ลกั มคีวาม

ต้องการขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียม โดยเฉลี่ยประมาณ 50.68 ตารางเมตรและมีงบประมาณในการซื้อ

คอนโดมเินียม โดยเฉลีย่ประมาณ 4,045,199.98 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด  คอื ดา้นการตดัสนิใจ

ซือ้และมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากคอื ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการรบัรูป้ญัหา และดา้นการคน้หาขอ้มลู  
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิใน

ดา้นขนาดพื้นที่ใช้สอยและด้านงบประมาณในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิระดบั .01 ผู้บรโิภคที่มอีายุ

แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณเส้นรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย และด้าน

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตริะดบั .01 ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพสมรส รายไดแ้ละระดบั

การศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ดา้น

งบประมาณในการซือ้และดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ.05 ตามลําดบั 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  ด้านผลิตภัณฑ์หลักและด้านผลิตภัณฑ์ควบเป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียม ด้านขนาดพืน้ที่ใช้สอยโดยรวม  อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้

คอนโดมเินียมด้านขนาดพื้นที่ใช้สอยโดยรวม ได้ร้อยละ 7 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์หลกัและด้าน

ผลติภณัฑค์วบเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นงบประมาณในการซือ้โดยรวม อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมด้านงบประมาณในการซือ้โดยรวม ไดร้อ้ยละ 11.1  

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลติภณัฑ์หลกัและด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

คอนโดมเินียม ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้

คอนโดมเินียมดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวม ไดร้อ้ยละ 40.6   

 

คาํสาํคญั: องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์คอนโดมเินียม รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ 

 

Abstract 

 

The purpose of the research is to study product components influencing consumer condominium buying 

decision in the BTS Sukhumvit area of Bangkok. As part of the research, the project developed a questionnaire 

and surveyed 400 people who have an interest in purchasing a condominium in Bangkok's BTS Sukhumvit area. 

Descriptive analyses for this research are percentage, mean, and standard deviation. Independent t-test, one-way 

analysis of variance and multiple regression analysis were employed as part of the statistical analysis.  

The findings are summarized as follows: 

Most of the respondents were female, aged between 30 - 39 years. Their occupations were  

company employee / business owner / self-employed with average monthly income less than Baht 40,000. They 

were single with education level higher than Bachelor degree. Most of the consumers’ opinions on overall product 

components in the aspects of augmented product and tangible product were at very good level, and in the aspect 

of core product was at good level. Most of the consumers had demand for usable living space approximately 

50.68 square meters and had the budget for buying a condominium approximately Baht 4,045,199.98. The 

consumers’ opinions on overall buying decision process were at high level. Their opinions in the aspect of 



3 
 

purchase decision were at the highest level, and in the aspects of evaluation of alternatives, problem recognition, 

and information search were at high level.  

The results of hypotheses testing are summarized as follows: 

Consumers with different in gender and occupation have different buying decision in term of usable living 

space and budget for buying a condominium in the BTS Sukhumvit area at statistical significance of .01 level. 

Consumers with different in age have different buying decision in term of usable living space for buying a 

condominium in the BTS Sukhumvit area at statistical significance of .01 level. Consumers with different in marital 

status, income and education level have different buying decision in term of usable living space, budget and the 

buying decision process for buying a condominium in the BTS Sukhumvit area at statistical significance of .01 

and .05 levels respectively. Product components in the aspects of core product and augmented product 

influencing condominium buying decision on usable living space with statistical significance of the level of .01 and 

the adjusted R2 is equal to 7%. Product components in the aspects of core product and augmented product 

influencing condominium buying decision on buying budget with statistical significance of the level of .01 and the 

adjusted R2  is equal to 11.1%. Product components in the aspects of core product and tangible product 

influencing condominium buying decision on buying process with statistical significance of the level of .01 and the 

adjusted R2  is equal to 40.6%.  

 

Keywords: Product component, Condominium, The BTS Sukhumvit 

 

บทนํา 

 คอนโดมเินียมในประเทศไทยไดก่้อกาํเนิดขึน้มากวา่ 30 ปีแลว้ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา การเตบิโตของ

ตลาดคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานครเพิม่สงูขึน้อย่างชดัเจน โดยปจัจยัหลกัทีส่่งผลใหต้ลาดคอนโดมเินียมเตบิโตขึน้นัน้

มาจากการพฒันาระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะและรูปแบบการดําเนินชีวติของคนเมืองในกรุงเทพมหานคร มกีาร

เปลีย่นแปลงไปอย่างเหน็ไดช้ดั คนรุ่นใหม่เลอืกซือ้คอนโดมเินียมแทนบ้านเดีย่ว ทาวน์เฮา้ส ์เน่ืองจากความสะดวกสบาย 

ในการเดนิทางทีส่ามารถใชบ้รกิารรถขนสง่มวลชนไดแ้ละมคีวามปลอดภยัในการพกัอาศยั 

 พืน้ทีท่ีม่จีาํนวนคอนโดมเินียมมากทีส่ดุขณะน้ี คอื ทาํเลบรเิวณพระโขนง-สวนหลวง-แบริง่ ทีม่ากถงึ 21% ซึง่เป็น

ทําเลทีเ่ดนิทางสะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ สาํหรบัประเดน็ปญัหาการลน้ตลาดนัน้ ขณะน้ีพบว่า มกีารซือ้เพื่อ

การเกง็กาํไรมากขึน้ และอาคารชดุทีท่ยอยเสรจ็กาํลงัประสบปญัหาการโอนสดัสว่นของผูจ้องซือ้และไมส่ามารถขอกูเ้งนิจาก

สถาบนัการเงนิไดแ้ต่เดมิคาดว่ามอียู่ตํ่ากว่า 5-6% แต่ขณะน้ีคาดว่าอาจสงูถึง 12-15% กรณีเช่นน้ีอาจส่งผลกระทบต่อ

สถานะของบรษิทัพฒันาทีด่นิไดใ้นระดบัหน่ึงยิง่หากผูไ้ดร้บัสทิธกิารกูแ้ต่ไม่สามารถผ่อนชําระต่อไดแ้ละกลายเป็นหน้ีเสยีก็

อาจยิง่ส่งผลกระทบต่อสถาบนัการเงนิได้ในภายหลงั (ครึ่งทางตลาดอสงัหารมิทรพัย์ พ.ศ. 2556: ศูนย์ขอ้มูลวจิยัและ

ประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทย บจก. เอเจนซี ่ฟอรเ์รยีลเอสเตท แอฟแฟรส์: ออนไลน์) 
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 ผลประกอบการช่วง 9 เดอืนแรกของปีพ.ศ.2556 มบีรษิทัพฒันาทีด่นิหลายรายมยีอดรบัรูร้ายไดต้ํ่ากว่าทีค่วรจะ

เป็นคอืไม่ถงึ 70-75% ตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้อยู่มากและในช่วงที่ผ่านมาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประสบกบัวกิฤตทาง

การเมอืงทําใหภ้าคอสงัหารมิทรพัยช์ะลอตวัในดา้นอุปทานของทําเลทีต่ัง้ของคอนโดมเินียม พบว่าในบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า 

BTS สายสุขุมวทิช่วงสถานีอ่อนนุช –แบริง่มคีอนโดมเินียมใหม่เกดิขึน้สะสม 1.2 หมื่นหน่วย มอุีปทานมากกว่าอุปสงค ์

(ฐานเศรษฐกจิ. 2556: ออนไลน์) ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์เพื่อใหท้ราบถงึความต้องการ

ของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในดา้นผลติภณัฑ ์ทีผู่บ้รโิภคนํามาใชใ้นการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้

รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทซึ่งสามารถนําข้อมูลไปวางแผนการพฒันาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะให้ผู้พัฒนา

อสงัหารมิทรพัยส์ามารถพฒันาผลติภณัฑอ์อกมาไดต้รงกบัความต้องการ และเพิม่ยอดขายในช่วงภาวะทีย่ากลําบากของ

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยน้ี์ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิจําแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชพี รายได ้สถานภาพสมรสและระดบัการศกึษา 

2. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS 

สายสขุมุวทิ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค 

1.1.1 เพศ 

1.1.2 อายุ 

1.1.3 อาชพี 

1.1.4 รายได ้

1.1.5 สถานภาพสมรส 

1.1.6  ระดบัการศกึษา 

1.2  องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1.2.1 ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) 

1.2.2 รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible or Formal product) 

- รปูร่างลกัษณะ (Features) 

- การออกแบบ (Design) 

- ตราสนิคา้ (Brand name)  

1.2.3 ผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) 

- การตกแต่งภายใน (Interior Design) 

- การรบัประกนั (Warranty) 
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า 

BTS สายสขุมุวทิ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรสและระดับ

การศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิแตกต่างกนั 

2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ควบ             

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฏีประชากรศาสตร ์(Hauser; & Duncan) ได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ ว่าเป็น

การศกึษาถงึขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองคป์ระกอบของประชากร (Composition) ศกึษาถึงการ

เปลีย่นแปลงและองคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้องคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงทางประชากรไดแ้ก่การ

เกดิการตายการยา้ยถิน่และการเปลีย่นแปลงฐานะทางสงัคม (นิพนธ ์เทพวลัย.์ 2523: 1) 

แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Armstrong; & Kotler. 2012: 31) ไดใ้หค้วามหมาย ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็นกลุ่มของเครื่องมอืทางการตลาดทีบ่รษิทัสามารถผสมผสานกนัและนําเสนอไปสู่

ตลาดเป้าหมาย สามารถแบง่ออกไดเ้ป็นสีส่ว่นหรอื 4Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) 

และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

แนวคิดและทฤษฎีองคป์ระกอบและระดบัของผลิตภณัฑ ์ (Kotler; & Armstrong. 2008: 206) กล่าวถงึ 

องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์(Product Component) วา่นกัการตลาดจาํเป็นจะตอ้งพจิารณาในการนําผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด 

โดยมอีงคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีส่าํคญัอยู ่3 ระดบั (Three Levels of Product) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product) 

หมายถงึ ความสามารถในการปฏบิตักิารและประโยชน์พืน้ฐานของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัโดยตรงจากการซือ้สนิคา้ 

ผลติภณัฑแ์ทจ้รงิ (Actual Product) หมายถงึลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาท

สมัผสั และสว่นเพิ่มของผลติภณัฑ ์(Augmented Product) หมายถงึ ประโยชน์และบรกิารทีผู่บ้รโิภคไดม้าจากการ          

ซือ้สนิคา้นัน้  
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั หมายถงึ ผูบ้รโิภคทีม่สีนใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ 

ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อ

คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ โดยทําการสุ่มจากประชากรบรเิวณอาคารสาํนักงาน หา้งสรรพสนิคา้

ทีต่ัง้อยู่บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิและภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้าอโศก 

พรอ้มพงษ ์เอกมยั อ่อนนุชและแบริง่ สถานีละ 80 คน  ทัง้หมด 400 คน โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี    

ขัน้ที่ 1 ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงบรเิวณอาคารสาํนักงาน 

หา้งสรรพสนิคา้ทีต่ัง้อยู่บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิและภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิไดแ้ก่ สถานี

รถไฟฟ้าอโศก พรอ้มพงษ ์เอกมยั อ่อนนุชและแบริง่ เน่ืองจากมจีาํนวนประชากรเป็นจาํนวนมากมลีกัษณะประชากรศาสตร์

ทีห่ลากหลายครอบคลุมหลายพืน้ทีเ่ป็นชอ่งทางการคมนาคมสาธารณะทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ  

ขัน้ที ่2 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยผูว้จิยักาํหนดขนาดตวัอยา่งไวท้ัง้หมด 400 คน 

จงึไดจ้ดัแบ่งตามในแต่ละสถานีๆละ 80 คน  ไดแ้ก่ สถานีรถไฟฟ้าอโศก พรอ้มพงษ์ เอกมยั อ่อนนุชและแบริง่  

ขัน้ที ่3 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแจก

แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งทีส่ะดวกและเตม็ใจใหข้อ้มลูจนครบจาํนวนทีต่อ้งการ 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมอืและขัน้ตอนในการสร้าง

เครือ่งมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถงึไดศ้กึษาคน้ควา้แนวคดิจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูว้จิยั ทางผูว้จิยัได้

แบง่ขอ้มลูลกัษณะ และขอ้คาํถามในแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบคุคล เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุอาชพี รายได ้สถานภาพสมรสและระดบัการศกึษา รวมทัง้หมด 6 ขอ้ เป็นลกัษณะคาํถามเป็นแบบ (Multiple Choice 

Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Nominal Scale) และ การวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal 

Scale) 

 ส่วนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกบัองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยแยกเป็นผลติภัณฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ และ

ผลติภณัฑค์วบ ซึง่ขอ้คาํถามทัง้หมด ใชค้าํถามปลายปิด โดยพจิารณาขอ้มลูแบบชว่ง (Interval Scale)  

 ส่วนท่ี 3 คาํถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ โดยมี

คําถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) และคําถามแบบปลายปิด โดยพจิารณาขอ้มูลแบบช่วง (Interval Scale) 

แบง่เป็น การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืกและการตดัสนิใจซือ้  
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การวิเคราะหข้์อมลู 

 1. วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชต้ารางแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผล

เป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอ้ธบิาย

เกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ อาชพี รายได้ สถานภาพสมรส และระดบัการศกึษา ใช้

อธบิายเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และใชอ้ธบิายเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค

บรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยั เพื่อแสดงถึง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชพี รายได ้สถานภาพ 

สมรส และระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิแตกต่างกนั 

ใชส้ถติ ิt-test และ One-Way Anova (F-test)  

 สมมตฐิานขอ้ที ่2 องคป์ระกอบของผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยผลติภณัฑห์ลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

ควบ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ใชส้ถติวิเิคราะหก์าร

วเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple regression equation) ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 

ผลการวิจยั 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 30-39 ปี อาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน / เจา้ของกจิการ 

/ ธุรกจิส่วนตวั  มรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาทสถานภาพโสดและมรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบของผลติภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ 

มรีะดบัความคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบของผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดมีากคอื ดา้นผลติภณัฑค์วบ และดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

ตามลําดบัและมรีะดบัความคดิเหน็ต่อองค์ประกอบของผลติภณัฑใ์นระดบัด ีคอืดา้นผลติภณัฑห์ลกั ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่           

มคีวามต้องการขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมเินียม โดยเฉลีย่ประมาณ 50.68 ตารางเมตรและมงีบประมาณในการซื้อ

คอนโดมิเนียม โดยเฉลี่ยประมาณ 4,045,199.98 บาท  ผู้บรโิภคมีระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ

คอนโดมเินียมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ คอื ดา้น

การตดัสนิใจซื้อและมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากคอื ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ด้านการรบัรูป้ญัหา และด้านการ

คน้หาขอ้มลู ตามลาํดบั 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และอาชพี แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สาย

สขุมุวทิในดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและดา้นงบประมาณในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01  

 3. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุุมวทิ ด้าน

ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย และดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 

 4. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส รายไดแ้ละระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณ

เสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ดา้นงบประมาณในการซือ้และดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ.05 ตามลาํดบั   
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5. องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑห์ลกัและดา้นผลติภณัฑ์ควบเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม ด้านขนาดพื้นทีใ่ช้สอยโดยรวม  อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .01 โดยมอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยโดยรวม ไดร้อ้ยละ 7 

 6. องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์ลกัและดา้นผลติภณัฑค์วบเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นงบประมาณในการซือ้โดยรวม อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นงบประมาณในการซือ้โดยรวม ไดร้อ้ยละ 11.1   

 7. องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑห์ลกัและดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑเ์ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมอีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวม ไดร้อ้ยละ 40.6 
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี รายได ้สถานภาพสมรสและระดบั

การศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิแตกต่างกนั พบว่า 

เพศ และอาชีพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นขนาด

พืน้ทีใ่ชส้อยและดา้นงบประมาณในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01  ด้านเพศ พบว่า ผูบ้รโิภคเพศ

หญงิ มคีวามตอ้งการขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและมงีบประมาณในการซือ้มากกวา่ผูบ้รโิภคเพศชาย 

ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย และดา้นงบประมาณในการซือ้ มากกว่ากลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภชิติ สขุสนิธ ์(2551) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  เพศมีความสมัพันธ์ต่อ

พฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีซ่ือ้ ดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยและดา้นกลุ่ม

ทีม่อีทิธพิล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญณัท วฒันาธร (2549) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในย่านสุขุมวทิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล

การศกึษาพบว่า  ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนั ไดแ้ก่ อาชพี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมใน

ยา่นสขุมุวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของคอนโดมเินียมและดา้นระดบัราคาคอนโดมเินียม แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตามลาํดบั 

อายุ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 

และดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ30 – 39 ปี มี

การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยมากทีส่ดุ และผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ

20 – 29 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด  

เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคในช่วงอายุ 30 – 39 ปี  เป็นผูท้ีท่ํางานมาสกัระยะหน่ึงแลว้มรีายไดค้่อนขา้งสงู แน่นอนและคงที ่จงึมี

กําลงัในการซือ้ทําใหม้คีวามต้องการขนาดพืน้ทีม่ากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ายุน้อยกว่า และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 – 29 ปี มี

กระบวนการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในวยัทาํงานช่วงต้น รายไดย้งัไม่สงูมากนัก  ทําใหต้้องมคีวามละเอยีดรอบ

ครอบในการทีจ่ะตดัสนิซือ้คอนโดมเินียมทีม่ากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุมากกว่า โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภชิติ สขุสนิธ ์

(2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบว่า อาย ุมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีซ่ือ้ 
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ดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยและดา้นกลุ่มทีม่อีทิธพิล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรี

รตัน์ (2538:41) กล่าววา่ อาย ุเป็นปจัจยัทีท่าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของความคดิและพฤตกิรรม 

 สถานภาพสมรส รายได้ และระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณเส้น

รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย ดา้นงบประมาณในการซือ้และดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั  ด้านสถานภาพสมรส   พบว่า  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส ไม่

มบีุตร/สมรส มบีุตร มคีวามต้องการขนาดพื้นที่ใช้สอย มีงบประมาณในการซื้อและมกีระบวนการตัดสนิใจซื้อ มากกว่า

ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพโสด เน่ืองจากว่า บทบาท และหน้าที่ของคนในแต่ละครอบครวันัน้มบีทบาทที่แตกต่างกนัออกไป 

ประกอบกบัการมบีตุรหรอืจาํนวนสมาชกิในครอบครวัทีม่ากกวา่สถานภาพโสด จะทาํใหพ้ฤตกิรรมต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่าง

กนั ซึง่คนทีม่สีถานภาพโสดกจ็ะตดัสนิใจซือ้ดว้ยบุคคลเพยีงคนเดยีวหรอืมบีดิามารดาเป็นทีป่รกึษา ส่วนคนทีม่สีถานภาพ

สมรส ไม่มบีุตร/สมรส มบีุตร กจ็ะตดัสนิใจซือ้ดว้ยการตดัสนิใจของหลายบุคคลร่วมกนั เช่น พ่อแม่ สามหีรอืภรยิา ทําให้

ตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ โดยคนในครอบครวัเป็นหลกั ทําให ้ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส ไม่มบีุตร/สมรส มบีุตร มคีวาม

ต้องการขนาดพื้นที่ใช้สอย มีงบประมาณในการซื้อและมีกระบวนการตดัสนิใจซื้อ มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด 

นอกจากน้ี วงจรชวีติครอบครวั เป็นขัน้ใหเ้กดิความต้องการผลติภณัฑ์และพฤติกรรมการซื้อทีแ่ตกต่างกนั  ด้านรายได้  

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้60,001 – 80,000 บาท มกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย และ ด้าน

งบประมาณในการซือ้มากทีส่ดุ และผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้80,001 บาทขึน้ไป มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ ตามลาํดบั 

เน่ืองจาก เป็นกลุ่มที่มรีายได้ที่จดัว่าสูง ทําให้ มีกําลงัซื้อที่มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อยกว่า  และสาํหรบัด้าน

ระดบัการศึกษา พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามต้องการขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและมงีบประมาณ

ในการซื้อ มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มกีระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้ มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าระดบั

ปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ทํางานมานาน มีกําลังซื้อเพียงพอ ทําให้มีพฤติกรรมความต้องการขนาดพื้นที่ใช้สอยและมี

งบประมาณในการซื้อ มากกว่า ซึ่งต่างกบัผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่มีรายได้ตํ่ากว่า มี

ตําแหน่งงานทีต่ํ่ากว่าและมกีาํลงัซือ้ค่อนขา้งจํากดั จงึทําให้มพีฤตกิรรมดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ทีม่ากกว่า เน่ืองจาก

ตอ้งพจิารณาไตร่ตรองใหร้อบครอบ ตามความสามารถทางการเงนิและความคุม้คา่ของสิง่ทีไ่ดม้า โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ กญัญณัท วฒันาธร (2549) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในย่าน

สขุมุวทิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบว่า  ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนั ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดอืน 

มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในย่านสขุมุวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยของคอนโดมเินียมและดา้นระดบั

ราคาคอนโดมเินียม แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตามลําดบั 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยชัย  แสงเจริญวัฒนา (2550)  ศึกษาเรื่อง เครื่องมือทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมของกลุ่มผูบ้รโิภควยัทาํงานในการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมประเภททีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทั ศภุาลยั จาํกดั(มหาชน)ใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการซื้อคอนโดมเินียมด้านงบประมาณในการซื้อมคีวามสมัพนัธ์กบั 

สถานภาพสมรส  รายไดส้ทุธขิองครอบครวั  ความปลอดภยัของโครงการ การใหบ้รกิารของโครงการและการตัง้ราคาของ

คอนโดมเินียม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตามลําดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภชิติ สขุสนิธ ์(2551) 

ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่  ระดบั

การศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณทีซ่ือ้ 

ดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยและดา้นกลุ่มทีม่อีทิธพิล อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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เพศ และอาชีพ แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ  ด้ า น

กระบวนการตดัสนิใจซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิระดบั .05 เน่ืองจาก ผู้บรโิภคทุกเพศ ทุกอาชพี ให้

ความสาํคญักบักระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่ก่อนการตดัสนิใจผูบ้รโิภคอาจจะมกีระบวนการตดัสนิใจ

ซื้อที่เหมอืนกนั ตัง้แต่ การรบัรู้ปญัหา การค้นหาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก และการตดัสนิใจซือ้ จงึทําให้เพศและ

อาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ปภัทรดา กิจหตัถพร (2556)  ศึกษาเรื่อง นโยบายบ้านหลงัแรกและปจัจยัที่มีอิทธพิลในการตดัสนิใจเลือกซื้อ

คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงแสนสขุ จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษา พบว่า เพศและอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมี

การตดัสนิใจซือ้ทีค่อนโดมเินียมไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

อายุ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นงบประมาณในการ

ซือ้ ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 เน่ืองจาก กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้น้ีมอีายุ 30-39 ปี ซึง่เป็นกลุ่มทีม่ี

รายไดค้อ่นขา้งแน่นอนและคงทีแ่ละเป็นวยัทีม่กีาํลงัซือ้สงู ดงันัน้สามารถซือ้ไวส้าํหรบัการใหเ้ช่า หรอืการลงทุน เป็นต้น ทํา

ให ้อายุ แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นงบประมาณในการซือ้ ไม่

แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาวติร โกมาสถิตย์ (2549) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยัแบบ

อาคารชดุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจกลยุทธก์ารตลาดของอาคารชุดใน

กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2 องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ์หลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

ควบ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ พบว่า 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์หลกั และด้านผลิตภณัฑ์ควบ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย และดา้นงบประมาณในการซือ้ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั.01 โดยมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย

โดยรวม ไดร้อ้ยละ 7.0    และดา้นงบประมาณในการซือ้โดยรวม ไดร้อ้ยละ 11.1  ตามลําดบั กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบั

ความคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกั และดา้นผลติภณัฑค์วบ เพิ่มขึน้ ผูบ้รโิภคจะมรีะดบั

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม ด้านขนาดพืน้ที่ใช้สอย และด้านงบประมาณในการซื้อโดยรวมเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก ในการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมซึง่จดัวา่เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่าค่อนขา้งสงู ตอ้งศกึษาขอ้มลูต่างๆทีร่อบครอบ โดยเฉพาะ

ผลติภณัฑห์ลกัและ ผลติภณัฑ์ควบ จงึทําใหผู้้บรโิภคมคีวามตระหนักถงึ องคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ต่างๆ ทีจ่ะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เชน่ สะดวกต่อการเดนิทาง  การตกแต่งภายใน ทีใ่ชว้สัดุทีม่คีุณภาพ มคีวามคงทน 

ใชไ้ดน้าน เฟอรนิ์เจอร์มคีวามทนัสมยั รวมถงึการรบัประกนัคุณภาพ เช่น การรบัประกนัโครงสรา้ง วสัดุภายใน และเวลา

การรบัประกนั ซึง่หากผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกั และดา้นผลติภณัฑค์วบทีเ่พิ่มขึน้กจ็ะ

ทาํให ้มกีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย และดา้น

งบประมาณในการซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ย  

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ด้านผลิตภณัฑ์หลกั และด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวทิ ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติริะดบั.01 โดยมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวม ได้

รอ้ยละ 40.6 กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกัและดา้น

รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์เพิม่ขึน้จะทาํใหก้ารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้น

กระบวนการตดัสนิใจซือ้โดยรวมเพิม่ขึน้ดว้ย เน่ืองจากผลติภณัฑห์ลกั และรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์เชน่ สะดวกต่อการเดนิทาง 
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การออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบพืน้ทีใ่ช้สอยกว้างขวาง การจดัวางแบบแปลนภายในหอ้งชุดมคีวามเหมาะสม การ

ออกแบบภายในหอ้งทนัสมยั สวยงาม  ความมัน่ใจในตราสนิคา้ เชื่อมัน่ในคุณภาพของผูพ้ฒันาโครงการ ตลอดจนชื่อเสยีง

ของผู้พฒันาโครงการ และรูปร่างลกัษณะ เช่น สิง่อํานวยความสะดวกที่ครบครนั สไตล์หรอืรูปแบบคอนโดมเินียม เป็น

ปจัจยัทีผู่บ้รโิภคตอ้งการเป็นลาํดบัตน้ๆ ดงันัน้หากผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามเหมาะสม คุม้ค่ากจ็ะทาํให้

มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ย   

โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญณัท วฒันาธร (2549) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในย่านสุขุมวิทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในย่านสุขุมวทิ ด้านขนาด

พืน้ทีใ่ชส้อยของคอนโดมเินียมโดยรวมและด้านระดบัราคาคอนโดมเินียมโดยรวม โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัตํ่าในทศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลําดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภชิติ สขุสนิธ ์(2551) 

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ คุณภาพผลติภณัฑ์ การออกแบบผลติภณัฑ์ ความหลากหลาย การรบัประกนั

สนิคา้ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นงบประมาณ พืน้ทีใ่ช้

สอยและกลุ่มทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์  ด้านรปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของ

ผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและดา้นงบประมาณในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติริะดบั.05  และองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ด้านผลิตภณัฑ์ควบ ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของ

ผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั.05 เน่ืองจาก 

รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์จะเป็นการบ่งบอกถึงรูปร่างลกัษณะ สไตล์หรอืรูปแบบคอนโดมเินียม สิง่อํานวยความสะดวกที่ครบ

ครนั การออกแบบภายในหอ้งทนัสมยั พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวาง การจดัวางแบบแปลนภายในหอ้งชุด คุณภาพ ชื่อเสยีงของ

ผูพ้ฒันาโครงการ ซึง่อาจจะเป็นปจัจยัทีร่องลงมาจาก ผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคอาจจะใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เช่น ทีต่ัง้

คอนโดมเินียม สะดวกต่อการเดนิทาง  สาํหรบั ผลติภณัฑค์วบ  เช่น การรบัประกนั และการตกแต่งภายใน ผูบ้รโิภคอาจจะ

เหน็วา่แต่ละโครงการมกีารพฒันาทีม่คีวามหลากหลาย สามารถตอบสนองไดต้าม lifestyle ของแต่ละกลุ่มลูกคา้  ดงันัน้จงึ

ทาํใหอ้งคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นขนาดพืน้ที่

ใชส้อยและดา้นงบประมาณในการซือ้ และองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑค์วบ ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้

คอนโดมเินียม ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สโิรรส รชัตเศรษฐ ์ (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยั

สว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละรปูแบบการดาํเนินชวีติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาของ

ผู้บริโภค ผลการศึกษา พบว่า  ปจัจยัทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์หลกั  ดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่

คาดหวงัและดา้นผลติภณัฑค์วบ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตบางนาในดา้นค่าใชจ้่าย 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาเรื่อง องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของผู้บรโิภค

บรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

1. จากลกัษณะสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ พบว่าผูบ้รโิภคกลุ่มผูบ้รโิภคเพศ

หญงิ ทีม่อีาย ุ30 – 39 ปี และอาย ุ20 – 29 ปี อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน/เจา้ของกจิการ/ธรุกจิสว่นตวั  รายได ้60,001 – 
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80,000 บาท  สถานภาพสมรส  สมรส ไม่มบีุตร/สมรส มบีุตร และระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตรมีกีาร

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมมากทีส่ดุ ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึควรใหค้วามสาํคญักบัผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวและสามารถกาํหนด

แผนกลยุทธท์างการตลาดต่างๆ การส่งเสรมิการขายใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกบักลุม่เป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

ดงึดดูความตอ้งการของผูบ้รโิภคและตอบสนองผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างตรงจุด   

2. บริษัทควรให้ความสําคญักบัองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลกั ผลิตภัณฑ์ควบ และ

รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์โดยเรยีงลาํดบัตามความสาํคญั ดงัน้ี 

2.1 ดา้นผลติภณัฑห์ลกั บรษิทัควรมกีารศกึษาแหล่งทีต่ัง้โครงการต่างๆ ทีจ่ะสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการและวถิีการดําเนินชวีติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม เช่น ทีต่ัง้ของโครงการควรสะดวกต่อการ

เดนิทาง เหมาะกบัการเป็นที่พกัอาศยั สามารถที่จะขายต่อได้ในอนาคตหรอืปล่อยเช่าได้ เพื่อให้ผู้ซือ้เกดิความมัน่ใจว่า

สามารถสรา้งมลูค่าไดใ้นอนาคต หรอืหากซือ้แลว้ไมม่ผีลขาดทนุ ทัง้น้ีเพือ่เป็นการกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่

มากขึน้ หากปจัจยัพืน้ฐานเหล่าน้ีตรงกบัความต้องการ ซึง่จะทําให้การตดัสนิใจซือ้เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการศกึษาครัง้น้ี

พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ โดยรวมอยูใ่นระดบัดแีละยงัพบวา่ปจัจยัดา้นผลติภณัฑห์ลกัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในทุกด้าน ได้แก่ ด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย ด้านงบประมาณในการซื้อและด้าน

กระบวนการตดัสนิใจซื้อ โดยมีผลต่อพฤติกรรมการการตัดสนิใจมากที่สุดในด้านด้านงบประมาณในการซื้อและด้าน

กระบวนการตดัสนิใจซื้อ รองลงมาเป็นด้านขนาดพื้นที่ใช้สอย ซึ่งหากผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ ดา้นผลติภณัฑห์ลกั

เพิม่ขึน้ จะทําให้ผูบ้รโิภคจะมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ด้านขนาดพื้นที่ใชส้อย ดา้นงบประมาณในการซือ้และ

ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ เพิม่ขึน้ 

2.2 ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์  บริษัทควรให้ความสําคญักบั เช่น ความหลากหลายของห้องชุด  การ

ออกแบบภายในห้องทนัสมยั สวยงาม ชื่อเสยีงของผู้พฒันาโครงการ สไตล์หรอืรูปแบบคอนโดมเินียม เน่ืองจากว่าจาก

ศกึษาผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมในระดบัดมีากแต่ยงัมบีางประเดน็ดงักล่าวขา้งต้นทีต่อ้งปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ และ

จากการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ ปจัจยัรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ เป็นปจัจยัทีม่ ีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค 

ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้ โดยหากผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ เพิม่ขึน้ จะทําใหผู้บ้รโิภคจะ

มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ 

2.3 ดา้นผลติภณัฑค์วบ บรษิทัควรใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งภายใน เช่น มกีารตกแต่งดว้ยเฟอรนิ์เจอร์

ทีท่นัสมยั  ใชว้สัดุทีม่คีวามคงทน ใชไ้ดน้าน มคีุณภาพ รวมถงึระยะเวลาการรบัประกนัทีม่คีวามเหมาะสม  เน่ืองจากวา่จาก

ศกึษาผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมในระดบัดมีาก แต่ทัง้น้ีบางประเดน็ดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัควรต้องปรบัปรุงใหด้ี

ขึน้ และจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑค์วบ เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของ

ผูบ้รโิภคในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย และดา้นงบประมาณในการซือ้ โดยในพฤตกิรรมดา้นขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 

ดา้นผลติภณัฑค์วบ มผีลมากทีส่ดุ และในดา้นงบประมาณในการซือ้ รองลงมาจากดา้นผลติภณัฑห์ลกั ดงันัน้ หากผูบ้รโิภค

มรีะดบัความคดิเหน็ ดา้นผลติภณัฑค์วบ เพิม่ขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคจะมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นขนาดพืน้ที่

ใชส้อย และดา้นงบประมาณในการซือ้เพิม่ขึน้ 

 2.4  บรษิทัหรอืผูป้ระกอบการควรทาํการวจิยัผูบ้รโิภคเพื่อคน้หาความตอ้งการหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้ สาเหตุที่

ทาํใหเ้กดิขึน้และจงูใจใหผู้บ้รโิภคไปซือ้ผลติภณัฑ ์รวมทัง้การสือ่สารกบัผูบ้รโิภคผา่นสือ่ต่างๆ ทีจ่ะใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มลู

ขา่วสารของบรษิทัมากทีส่ดุ เชน่ การโฆษณาผ่านสือ่ พนกังานขาย เวบ็ไซต์ ผูแ้ทนจําหน่าย การจดัแสดงสนิคา้ต่างๆ เพื่อ

เป็นการสรา้ง Brand Awareness และการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองตราสนิคา้ ซึง่จะทาํใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภค เกดิ

ประสบการณ์ในการซือ้ทีด่ ี(Customer experience) แนะนําบอกต่อ (Word of Mouth) หรอืซือ้ซํ้า โดยในการดําเนิน
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กจิกรรมทางการตลาดต้องคํานึงปจัจยัผลติภณัฑห์ลกั (Core product) เป็นอนัดบัต้นๆ เน่ืองจากเป็นประโยชน์พืน้ฐานที่

ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์โดยตรงและเป็นสิ ่งที่ผู้บริโภคคาดหวัง และควรพิจารณาปจัจยัรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์

(Tangible or Formal product) ร่วมดว้ย เน่ืองจากเป็นผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคสมัผสัได ้ใชป้ระโยชน์ได ้โดยปจัจยัดงักล่าว

ขา้งตน้เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วเน่ืองกนั และนําไปสู่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ ตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ซึง่จะไดร้บัการกระตุน้

ภายนอกจากการโฆษณาหรอืการสนทนากบัเพือ่น การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก และตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค

ในทีส่ดุ  โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกั และรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ร่วมกนัมี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ดา้นกระบวนการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมมากทีส่ดุ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุณาอยา่งสงูจากอาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ ์กุลสิร ์

ทีใ่ห้คําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็น

อยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา  และอาจารย ์ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์

เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 
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