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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ความมีช่ือเสียงของอาคารชุด 

กระบวนการตัดสินใจซือ้อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (หมอชิต-แบร่ิง) และศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความมีช่ือเสียงกบักระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุของผู้บริโภค โดยใช้วิธีวิจยัแบบ

สํารวจ  เชิงปริมาณ คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผู้บริโภคท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชดุบริเวณแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สายสขุมุวิท (หมอชิต-แบร่ิง) ในรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตร จากสถานี ราคาเร่ิมต้นไม่เกิน 5 ล้านบาท และพกั

อาศยัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จํานวน 400 คน เก็บข้อมลูวิจยัด้วยแบบสอบถาม โดยวดัความคิดเห็น 

และทศันคติ คําตอบไม่มีถกูไม่มีผิด ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ผู้ ท่ีตดัสินใจ

ซือ้อาคารชุดส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ท่ี 25-29 ปี มีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนในช่วง 35,001-45,000 บาท และความมีช่ือเสียงของอาคารชุดกับ

กระบวนการตดัสินใจซือ้มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) ในทกุด้าน 
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Abstract 

The objective of this research was to study the demographic of consumers, to examine 

the factor of condominium’s reputation in radius less than 2 kilometers from BTS station, in order 

to study the consumer decision process to buy condominiums along BTS Sukhumvit line (Mochit 

to Bearing station) and, to study the relationship between brand reputation and consumer 

decision to buy condominiums room. Being used quantitative research methods; independent 

variable demographic factors and reputation factors. The samples; 400 people picked in this 

research; are own condominiums which in 2 kilometers radius from each station along BTS 

Sukhumvit line (Mochit to Bearing station), starting price at 5 million baht or less and consumers 

had to stay at least 1 year. For data collection questionnaires with opened opinions and 

attitudes was used for data analysis. The data was analyzed using statistical program, the 

finding indicated that most of samples are men, age range 25 to 29 years old, single marital 

status, graduated with Bachelor’s degree and, their income in range 35,000 to 45,000 baht and 

condominium brand reputation is related to consumer decision process in the same direction 

(positive) in all aspects. 

 

Keywords:  Brand Reputation, Buying Decision Process 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัมีอาคารชุดจํานวนมากเพ่ือรองรับประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ ในปี 2560 มีประชากรใน

ประเทศไทย 66,188,503 คน และท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 5,682,415 คน (กองยุทธศาสตร์

บริหารจดัการ, 2560) และปี 2561 คาดว่ามีจํานวนประชากรในประเทศไทย 68,414,135 คน (CIA, 2561) 

และคาดว่าจะเข้ามาอาศยัในกรุงเทพมหานคร 8,260,000 คน (สารประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล, 2561) 

เพิ่มมากขึน้ และเม่ือมีผู้ ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากขึน้ สิ่งท่ีจะเพิ่มขึน้ตามมา คือ แหล่งท่ีพัก

อาศยั จากข้อมลูของ ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย (2017) แสดงให้เห็นว่า จากท่ีพกั

อาศยัทัง้หมด 195,227 โครงการ ซึ่งมีการเติบโตขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 5.5 โดย 3 อนัดบัแรกท่ีมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดยงัคงเหมือนเดิม คือ อนัดบัท่ี 1 อาคารชดุ ร้อยละ 39.3, อนัดบัท่ี 2 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 32.1 
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และอนัดบัท่ี 3 บ้านเด่ียว ร้อยละ 18.9 โดยมีอนัดบัรองลงมา ได้แก่ อนัดบัท่ี 4 บ้านแฝด ร้อยละ 6.7, อนัดบั

ท่ี 5 อาคารพานิชย์ ร้อยละ 2.6 และอนัดบัท่ี 6 รอการจดัสรรท่ีดิน ร้อยละ 0.4  ดงัจะเห็นได้ว่า มีการเติบโต

ขึน้ในส่วนแบง่การตลาดของอาคารชดุ ประกอบกบัอปุทานของอาคารชุดส่วนใหญ่ท่ีตัง้อยู่ในย่านสขุุมวิท 

ซึ่งมีรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ผ่านตลอดบริเวณนัน้ ทําให้เป็นย่านท่ีสําคญักบัทัง้ในด้านของสถานท่ี

ทํางานและการค้าขายแบบปลีกท่ีดีขึน้ด้วย ปัจจบุนัพืน้ท่ีนีย้งัคงเป็นเขตท่ีอยู่อาศยัท่ีได้รับความสนใจมาก

ท่ีสดุของคนไทยและคนตา่งชาติ (รัฐวฒัน์ ควิูจิตรสวุรรณ, 2561) จึงทําให้มีความต้องการขายอาคารชุด

ยา่นสขุมุวิทสงูเป็นอนัดบัท่ี 1 ซึง่คดิเป็นร้อยละ 29 จํานวน 42,471 โครงการ อนัดบัท่ี 2 อาคารชดุย่านสีลม 

คิดเป็นร้อยละ 20 จํานวน 28,399 โครงการ อนัดบัท่ี 3 อาคารชดุรอบนอกย่านสขุมุวิท คิดเป็นร้อยละ 14 

จํานวน 20,817 โครงการ อนัดบัท่ี 4 อาคารชดุย่านปทมุวนัและย่านท่ีติดริมแม่นํา้ คิดเป็นย่านละประมาณ

ร้อยละ 11 โดยอาคารชุดย่านปทุมวัน จํานวน 15,484 โครงการ และย่านท่ีติดริมแม่นํา้ จํานวน 15,506 

โครงการ อนัดบัท่ี 5 อาคารชดุยา่นพระรามสาม คดิเป็นร้อยละ 9 จํานวน 13,622 โครงการ และอนัดบัท่ี 6 

อาคารชดุยา่นลมุพินี คดิเป็นร้อยละ 6 จํานวน 9,051 โครงการ (CBRE Research and Land 

Department, 2018)  

 กล่าวได้ว่า อาคารชุดแตล่ะแห่งมีความแตกต่างกนั จึงทําให้เกิดความหลากหลายของอาคารชุด 

โดยท่ีอาคารชุดแต่ละแห่งมีข้อเสนอมีทําเลท่ีตัง้ มีจุดเด่นต่างๆ และท่ีสําคญัคือ ช่ือเสียงของอาคารชุดท่ี

แตกต่างกัน ซึ่งเป็นส่วนท่ีกระตุ้นให้ลูกค้าตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีผู้บริโภคสามารถ

เข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้ง่ายขึน้ รับรู้ขา่วสารและใช้ชอ่งทางออนไลน์ในการบอกตอ่กนัได้ง่ายขึน้ จึงสามารถสืบ

ค้นหาสิ่งท่ีต้องการในช่องทางออนไลน์ รวมทัง้ ได้รับข้อมลูและความคิดเห็นของผู้บริโภคอ่ืนๆ และเจ้าของ

ท่ีได้ลงโฆษณาไว้ด้วย ดงันัน้ อาคารชุดในย่านสุขุมวิทท่ีมีความต้องการสูงจึงมาจากความมีช่ือเสียงเป็น

สว่นสําคญัในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ย่ิงขึน้ 

 จากสถิติของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชดุ ซึ่งราคาเร่ิมต้นไม่เกิน 5 ล้านบาท ท่ีเป็น

อาคารชุดเปิดตวัใหม่ แยกตามระดบัราคาย้อนหลงั 5 ปี พบว่า ในปี 2555 อาคารชุดราคาไม่เกิน 5 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 94 ปี 2556 อาคารชดุราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 92 ปี 2557 อาคารชุด

ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 91 ปี 2558 อาคารชดุราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 85 

และปี 2559 อาคารชดุราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 86 (ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์, 2560) จึง

แสดงให้เห็นวา่โครงการอาคารชดุท่ีราคาเร่ิมต้นไมเ่กิน 5 ล้านบาทยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท มีความสําคญักับผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณนัน้มาก เน่ืองจากเป็นการ

อํานวยความสะดวกด้านการคมนาคม ทัง้ในการเดินทางไปทํางาน เล่ียงรถติดจากการคมนาคมทางบก 

และทําให้ประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมาก ย่ิงไปกว่านัน้ ในย่านธุรกิจและย่านคนทํางานแล้ว        

บีทีเอสสายนีถื้อได้ว่า เป็นปัจจัยสําคัญย่ิงในการดําเนินชีวิตของแต่ละวัน จึงส่งผลให้มีการเติบโตของ
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อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสุขุมวิทเพิ่มมากขึน้ตามแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ของจํานวนคนท่ีเข้ามา

ทํางานและธุรกิจในย่านนัน้ซึ่งได้เพิ่มความสะดวกสบายในด้านท่ีพกัอาศยัให้แก่ผู้ ทํางานได้อีกด้วย จาก

สถิติข้างต้นทําให้เห็นว่า อาคารชุดในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะสร้างในย่านของธุรกิจและตามแนว

รถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีเป็นสายหลัก เช่น สายสุขุมวิทซึ่งเป็นสายท่ีผ่านย่านธุรกิจและสถานท่ีทํางานท่ีผู้ คน

เดนิทางไปทํางานตลอดทัง้สาย นบัเป็นเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสําคญัมากและส่งผลให้ตลอด

เส้นทางเดนิรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสขุมุวิทมีการสร้างอาคารชดุจํานวนมาก ทําให้มีผู้บริโภคท่ีต้องการซือ้และ

เข้าพักอาศยัเป็นจํานวนมากเช่นกัน เม่ือมีปริมาณความต้องการอาคารชุดเพิ่มขึน้จึงส่งผลให้ราคาของ

อาคารชุดเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตามหลกัของเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกซือ้อาคารชุดแต่ละ

แห่งนัน้ หากจํากัดในเร่ืองของราคาเร่ิมต้นท่ีไม่เกิน 5 ล้านบาทและอาคารชุดตัง้อยู่ในรัศมีท่ีไม่เกิน 2 

กิโลเมตรจากตวัสถานี ผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้โดยอาศยัความมีช่ือเสียงในการตดัสินใจเลือกซือ้และเข้าพกั

อาศยัอาคารชดุแหง่นัน้ๆ กลา่วได้วา่ การตดัสินใจซือ้นัน้มีความสมัพนัธ์กบัความมีช่ือเสียงของอาคารชดุ 

 จากความมีช่ือเสียงของอาคารชดุซึ่งเป็นส่วนสําคญัมากท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้อาคารชุดของ

ผู้บริโภค ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาความสมัพนัธ์ของความมีช่ือเสียงของอาคารชดุตามแนวรถไฟฟ้าบีที

เอสสายสขุุมวิท (หมอชิต-แบร่ิง) กบักระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้เพ่ือ

ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษาและรายได้ เพ่ือศกึษา

ความมีช่ือเสียงของอาคารชุด (Brand Reputation) และเพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

โดยอาศยัทฤษฎีด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ แนวความคิดเก่ียวกับความมีช่ือเสียงของแบรนด์ (Brand 

Reputation) และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคให้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั

ครัง้นี ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีซือ้อาคารชดุตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส                  

สายสขุมุวิท (หมอชิต-แบร่ิง) 

 2. เพ่ือศกึษาความมีช่ือเสียงของอาคารชดุตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสขุมุวิท (หมอชิต-แบร่ิง) 

 3. เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขมุวิท (หมอชิต        

-แบร่ิง) 

 4. เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุจําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมีช่ือเสียงกับกระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชุดของ

ผู้บริโภค 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

กระบวนการตัดสินใจซือ้อาคารชุด  

 

1.  การตระหนกัถึงความต้องการในการซือ้

อาคารชดุ 

2.  การค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัอาคารชดุ 

3.  ผู้บริโภคประเมินทางเลือก โดยกําหนด

เกณฑ์การประเมินจากข้อมลูท่ีได้มา 

4.  ผู้บริโภคได้ตดัสินใจซือ้อาคารชดุ 

5.  การประเมินหลงัการซือ้ 

ความมีช่ือเสียงของอาคารชุด 

(Brand Reputation)                     

       1. ด้านสินค้าและบริการ 

       2. ด้านนวตักรรม 

       3. ด้านการกํากบัดแูล 

       4. ด้านสถานท่ีทํางาน 

       5. ด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี 

       6. ด้านความเป็นผู้ นํา 

       7. ด้านผลประกอบการ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

 

       1.    เพศ 

       2.    อาย ุ

       3.   สถานภาพ 

       4.   อาชีพ 

       5.   การศกึษา 

       6.   รายได้ 
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วิธีการศึกษา 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบเคร่ืองมือวัด 

 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Method) และเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaires) มี

วตัถุประสงค์ มีการให้คําอธิบายและการนําเสนอเชิงตวัเลขทางสถิติ โดยกําหนดตวัแปรต่างๆ เพ่ือเก็บ

ข้อมลูสถิตติวัเลขเป็นข้อมลูปฐมภมูิและมีการเสนอภาพรวมซึง่ประกอบด้วยข้อมลูท่ีเก็บจากการสํารวจและ

แปลผล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีการออกแบบตามกรอบแนวคิดและสามารถทดสอบ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ได้ดงันี ้

 1) ศกึษาค้นคว้าเอกสารจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูเพิ่มเตมิจากเอกสารท่ีอ้างอิงในงานวิจยั 

2) สรุปความรู้ท่ีได้ศกึษาทัง้หมดมาเป็นกรอบแนวคดิ กําหนดขอบเขตและกําหนดเคร่ืองมือวิจยั 

3) ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม 

4) เสนอแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาคําถามให้ดีย่ิงขึน้ 

5) นําข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษามาพฒันาคําถามก่อนการนําแบบสอบถามไปทดสอบ 

6) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการพัฒนาคําถามแล้วไปทดสอบ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 คน

ตรวจสอบแบบทดสอบเพ่ือการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการพิจารณาว่า

ข้อสอบหรือข้อคําถามแตล่ะข้อสามารถวดัได้ตรงตามสิ่งท่ีต้องการของเนือ้หาหรือวตัถปุระสงค์ในงานวิจยั

มากน้อยเพียงใด ผ่านการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนือ้หา 

(Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) 

 

จากสตูร IOC = 
ΣR

N
 

 

เม่ือ      ΣR  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

            N     แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

ทัง้นี ้โดยการใช้เกณฑ์การตดัสินค่า IOC ท่ีมีค่า 0.5 ขึน้ไปเพ่ือแสดงว่า ข้อคําถามนัน้วดัได้ตรง

จุดประสงค์ หรือตรงตามเนือ้หานัน้ โดยมีความสอดคล้องและสามารถนําไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง ซึ่ง

แบบสอบถามงานวิจัยนีส้ามารถวัดดชันีความสอดคล้องได้ 0.896 จึงถือว่า เป็นแบบสอบถามท่ีมีข้อ

คําถามสอดคล้องกบัเนือ้หาหรือวตัถปุระสงค์ และสามารถนําใช้เก็บข้อมลูงานวิจยัได้จริง 
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 7) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการพฒันาและการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญไปทดสอบ Pre-test กับ

กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ความชัดเจนของแบบวัด โดยนําคะแนนท่ีได้มา

ตรวจสอบความเช่ือมัน่และปัญหาจากการเก็บข้อมูลในเบือ้งต้นด้วยวิธีการใช้สมัประสิทธิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (สมบตัิ ท้ายเรือคํา, 2551) ในการหาความเช่ือมัน่โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ท่ีคา่ระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีคา่ 0.7 

ขึน้ไป (Pallant, 2007) ซึ่งหมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุ่ม

ตวัอย่างจริงได้ โดยระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านความมีช่ือเสียงของอาคารชดุ มีค่า 0.763 

และระดบัความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชุด มีค่า 0.724 จึงนบัเป็น

แบบสอบถามท่ีผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด มีความนา่เช่ือถือและสามารถนําไปใช้กบังานวิจยัในครัง้นีไ้ด้ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 มีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามในแตล่ะสว่นด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิดงันี ้ 

1) วิเคราะห์ลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้วยการ

แจกแจงข้อมลูออกมาเป็นคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2) วิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรท่ีศึกษาทัง้หมด เพ่ือทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิติอ้างอิง

ทดสอบ ได้แก่ t-test One-way ANOVA คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Correlation และการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Linear Regression) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 งานวิจัยนีไ้ด้พิจารณาลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดบัการศกึษา และรายได้ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างเป็นชาย

ร้อยละ 50.25 และหญิงร้อยละ 49.75 โดยระดบัอายุอยู่ในระหว่างอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 

สถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 53 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีระดบัการศกึษา

คือ ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 75.25 และมีรายได้ตอ่เดือนอยู่ระหว่าง 35,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

35.75 

 2. ข้อมูลปัจจัยด้านความมีช่ือเสียงของอาคารชุด 

 ข้อมลูเก่ียวกับความมีช่ือเสียงของอาคารชุด ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ 

ด้านนวตักรรม ด้านสถานท่ี ด้านพลเมืองท่ีดี ด้านความเป็นผู้ นํา ด้านผลประกอบการ และด้านการกํากบั

ดแูล ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความสําคญัของปัจจยัด้านความมี

ช่ือเสียงของอาคารชดุ 

 

ปัจจยัด้านความมีช่ือเสียงของอาคารชดุ X̅ SD แปลผล 

ด้านสินค้าและบริการ 3.79 0.668 สําคญัมาก 

ด้านนวตักรรม 3.75 0.772 สําคญัมาก 

ด้านสถานท่ี 4.16 0.747 สําคญัมาก 

ด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี 3.50 0.834 สําคญัมาก 

ด้านความเป็นผู้ นํา 3.45 0.749 สําคญัมาก 

ด้านผลประกอบการ 3.57 0.796 สําคญัมาก 

ด้านการกํากบัดแูล 4.18 0.678 สําคญัมาก 
 
 

จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายระดบัความสําคญัของปัจจยัด้านความมีช่ือเสียงของอาคารชดุ ได้

ว่า ปัจจยัท่ีผู้บริโภคให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านการกํากบัดแูล มีคา่  X̅ = 4.18 คา่ความ

แปรปรวน 0.678 อนัดบัท่ี 2 ปัจจยัด้านสถานท่ี มีคา่ X̅ = 4.16 คา่ความแปรปรวน 0.747 อนัดบัท่ี 3 ปัจจยั

ด้านสินค้าและบริการ มีคา่ X̅  = 3.79 คา่ความแปรปรวน 0.668 อนัดบัท่ี 4 ปัจจยัด้านนวตักรรม มีคา่ X̅ = 

3.75 คา่ความแปรปรวน 0.772 อนัดบัท่ี 5 ปัจจยัด้านผลประกอบการ X̅ = 3.57 คา่ความแปรปรวน 0.796 

อนัดบัท่ี 6 ปัจจยัด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี X̅ = 3.50 คา่ความแปรปรวน 0.834 และอนัดบัท่ี 7 ปัจจยัด้าน

ความเป็นผู้ นํา X̅ = 3.45 คา่ความแปรปรวน 0.749 

 3. ข้อมูลปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซือ้ 

 ข้อมลูท่ีได้จากผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชดุเก่ียวกบัปัจจยัด้านกระบวนการ

ตดัสินใจซือ้ มีทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนกัถึงความต้องการ การแสวงหาข่าวสาร การประเมิน

ทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ จึงสามารถสรุปคา่เฉล่ียและคา่ความแปรปรวนของ

กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุของผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้
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ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัความคดิเห็นของปัจจยัด้าน

กระบวนการตดัสินใจซือ้ 

ปัจจยัด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ X̅ SD แปลผล 

ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ 3.89 0.788 เห็นด้วยมาก 

ด้านการแสวงหาขา่วสาร 3.77 0.691 เห็นด้วยมาก 

ด้านการประเมินทางเลือก 3.78 0.591 เห็นด้วยมาก 

ด้านการตดัสินใจซือ้  3.38 0.748 เห็นด้วยปานกลาง 

ด้านพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 3.53 0.689 เห็นด้วยมาก 
 

 จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายระดบัความคิดเห็นของปัจจยัด้านด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้

อาคารชุด ได้ว่า ปัจจยัท่ีผู้บริโภคให้ระดบัความสําคญัมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านด้านการตระหนกัถึงความ

ต้องการ มีคา่ X̅ = 3.89 คา่ความแปรปรวน 0.788 อนัดบัท่ี 2 ปัจจยัด้านการประเมินทางเลือก มีคา่ X̅ = 

3.78 ค่าความแปรปรวน 0.591 อนัดบัท่ี 3 ปัจจยัด้านการแสวงหาข่าวสาร มีคา่ X̅  = 3.77 ค่าความ

แปรปรวน 0.691 อนัดบัท่ี 4 ปัจจยัด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีคา่ X̅ = 3.53 คา่ความแปรปรวน 0.689 

และอนัดบัท่ี 5 ปัจจยัด้านการตดัสินใจซือ้ X̅ = 3.38 คา่ความแปรปรวน 0.748 

 4. ผลการวิเคราะห์ 

 

 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุจําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คา่ความแปรปรวน (p) t Sig 

           เพศ 0.624 - 0.052 0.959 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เพศกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้วยการหาความแตกตา่งระหว่าง

คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent Sample t-test) ได้คา่ความแปรปรวน

เท่ากบั 0.624 (มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05) แปลว่า มีความแปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไม่แตกตา่งกัน 

คา่ t เท่ากับ 0.052 ซึ่งมีค่ามากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 แปลว่า ความแปรปรวนของทัง้สองกลุ่มไม่

แตกตา่งกนั และคา่ Sigเทา่กบั 0.959 ซึง่มีคา่มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 แปลว่า ความสมัพนัธ์ของทัง้

สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 จึงสรุปว่า เพศชายและเพศหญิงมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซือ้อาคารชดุ เขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุจําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ F Sig 

อาย ุ 2.851 0.01* 

สถานภาพ 2.320 0.075 

อาชีพ 2.137 0.076 

ระดบัการศกึษา 4.502 0.034* 

รายได้ 5.024 0.002* 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อายกุบักระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว One-way ANOVA ได้คา่ F เทา่กบั 2.851 (มากกวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05) แปลว่า ความ

แปรปรวนของแตล่ะชว่งอายไุมแ่ตกตา่งกนั และคา่ Sig. เทา่กบั 0.01 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 แปลว่า ความสมัพนัธ์ของแตล่ะชว่งอายแุตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 จงึสรุปวา่ อายมีุผลตอ่

กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สถานภาพกับกระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ได้คา่ F เท่ากบั 2.320 (มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05) แปลว่า

ความแปรปรวนของสถานภาพไม่แตกตา่งกนั และคา่ Sig. เท่ากบั 0.075 มีคา่มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 แปลวา่ ความสมัพนัธ์ของสถานภาพไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปว่า สถานภาพมีผล

ตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อาชีพกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ได้คา่ F เทา่กบั 2.137 (มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05) แปลว่า

ความแปรปรวนของอาชีพไมแ่ตกตา่งกนั และคา่ Sig. เทา่กบั 0.076 มีคา่มากกวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

แปลวา่ ความสมัพนัธ์ของอาชีพไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 จงึสรุปวา่ อาชีพมีผลตอ่

กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดบัการศึกษากับกระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ได้คา่ F เท่ากับ 4.502 (มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05) 

แปลว่า ความแปรปรวนของระดบัการศกึษาไม่แตกตา่งกนั และคา่ Sig. เท่ากบั 0.034 ซึ่งมีคา่น้อยกว่าท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05 แปลว่า ความสมัพนัธ์ของระดบัการศกึษาแตกต่างกัน ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 จึง
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สรุปว่า ระดบัการศึกษามีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชุด ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์รายได้กบักระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ได้คา่ F เทา่กบั 5.024 (มากกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05) แปลว่า

ความแปรปรวนของรายได้ไมแ่ตกตา่งกนั และคา่ Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่มีคา่น้อยกว่าท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 แปลว่า ความสมัพนัธ์ของรายได้แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 จงึสรุปวา่ รายได้มีผลตอ่

กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคาร

ชดุมี 3 ตวัแปร ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้ 

 

 ปัจจัยความมีช่ือเสียงของอาคารชุด 

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความมีช่ือเสียงกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ 

ปัจจยัความมีช่ือเสียงกบั

กระบวนการตดัสินใจซือ้ 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) Sig 

     ด้านสินค้าและบริการ 0.575** 0.000* 

     ด้านนวตักรรม 0.595** 0.000* 

     ด้านสถานท่ี 0.478** 0.000* 

     ด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี 0.599** 0.000* 

     ด้านความเป็นผู้ นํา 0.707** 0.000* 

     ด้านผลประกอบการ 0.509** 0.000* 

     ด้านการกํากบัดแูล 0.575** 0.000* 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความมีช่ือเสียงกับกระบวนการตัดสินใจซือ้

อาคารชุดของผู้ บริโภคมีความสัมพันธ์กันในทุกด้านและมีความสัมพันธ์กันแบบมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ

นยัสําคญั 0.05 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความมีช่ือเสียงกับกระบวนการ

ตดัสินใจซือ้อาคารชดุของผู้บริโภค โดยสมมตใิห้ 

  a หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านสินค้าและบริการ 

  b หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านนวตักรรม 

  c หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านสถานท่ี 
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  d หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี 

  e หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านความเป็นผู้ นํา 

  f หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านผลประกอบการ 

  g หมายถึง ปัจจยัความมีช่ือเสียงด้านการกํากบัดแูล 

 

สมการท่ี 1  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความมีช่ือเสียงกบัการตระหนกัถึงความต้องการ 

  ŷ     =     1.093 + 0.069a + 0.082b + 0.02c – 0.051d + 0.194e + 0.238f +0.146g 

   ŷ หมายถึง การตระหนกัถึงความต้องการ 

 

สมการท่ี 2  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความมีช่ือเสียงกบัการแสวงหาขา่วสาร 

  ŷ     =     1.003 + 0.074a + 0.162b - 0.049c + 0.2d + 0.107e + 0.104f + 0.206g 

   ŷ หมายถึง การแสวงหาข่าวสาร 

 

สมการท่ี 3  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความมีช่ือเสียงกบัการประเมินทางเลือก 

  ŷ     =     1.136 + 0.039a + 0.051b + 0.038c + 0.156d + 0.442e - 0.044f + 0.21g 

   ŷ หมายถึง การประเมินทางเลือก 

 

สมการท่ี 4  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความมีช่ือเสียงกบัการตดัสินใจซือ้ 

  ŷ     =     1.51 + 0.96a + 0.163b - 0.194c + 0.379d + 0.08e - 0.002f + 0.049g 

   ŷ หมายถึง การตดัสินใจซือ้ 

 

สมการท่ี 5  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความมีช่ือเสียงกบัพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

  ŷ     =     1.682 - 0.092a - 0.09b - 0.009c + 0.152d + 0.241e + 0.155f + 0.201g 

   ŷ หมายถึง พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 

สมการท่ี 6  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัความมีช่ือเสียงกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ 

  Ŷ     =     1.254 + 0.056a + 0.102b - 0.039c + 0.234d + 0.354e + 0.101f + 0.24g 

   Ŷ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซือ้ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีซือ้อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สาย

สุขุมวิท 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีซือ้อาคารชดุฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 201 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.25  มีอาย ุ25-29 ปี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สถานภาพโสด จํานวน 212 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53 มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 และมีรายได้ต่อเดือนในช่วง 35,001-45,000 บาท 

จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ซึ่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้

อาคารชดุมี 3 ตวัแปร ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้ 

 2. ความมีช่ือเสียงของอาคารชุดกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคตามแนว

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท 

 ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชุดส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัในเร่ืองของความมีช่ือเสียงทุกด้าน ในด้าน

สินค้าและบริการ จะมีแนวโน้มในการซือ้เม่ืออาคารชดุนัน้ๆ อยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นอนัดบัแรก 

ต่อมาจะเลือกท่ีความหลากหลายรูปแบบของอาคารชุด ตามมาด้วยเอกลกัษณ์ในการออกแบบหรือได้

รางวลัในการออกแบบ ในด้านนวตักรรมจะเน้นเร่ืองของการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การอํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้พกัอาศยั ในด้านสถานท่ี ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้จะให้ความสําคญักับความสะอาดของอาคารชุดมากกว่า

บรรยากาศของอาคารชุด ในด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชุดมีแนวโน้มท่ีจะซือ้เม่ือ

อาคารชดุนัน้ๆ มีความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม ในด้านความเป็นผู้ นํา จะเน้นไปทางการออกแบบอาคาร

ชดุให้มีความโดดเด่น ทนัสมยั ในด้านผลประกอบการ ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้จะมีแนวโน้มในการซือ้มากขึน้เม่ือ

มลูคา่อาคารชุดมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และในด้านการกํากับดแูล ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชุดจะเน้นใน

เร่ืองระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีดีมาเป็นอนัดบัแรก 

 3. กระบวนการตัดสินใจซือ้อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท 

กระบวนการตดัสินใจซือ้อาคารชดุมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนกัถึงความต้องการ ผู้ ท่ีตดัสินใจ

ซือ้อาคารชุดส่วนใหญ่มีความต้องการซือ้ เพ่ือพักอาศยั ใกล้สถานท่ีทํางานหรือสถานศึกษา ด้านการ

แสวงหาข่าวสาร ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชดุส่วนใหญ่หาข้อมลูจากแหล่งออนไลน์ก่อนท่ีจะตดัสินใจซือ้ ด้าน

การประเมินทางเลือก ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชดุส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ในการตดัสินใจซือ้โดยเลือกจากสถานท่ี 

ด้านการตัดสินใจซือ้ ผู้ ท่ีตัดสินใจซือ้อาคารชุดส่วนใหญ่จะตัดสินใจซือ้คอนโดด้วยตนเอง และด้าน

พฤติกรรมหลงัการซือ้ ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชดุส่วนใหญ่คิดว่า จะมีการซือ้เก็บเพ่ือการเก็งกําไรในอนาคต

ได้ 
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความมีช่ือเสียงกับกระบวนการตัดสินใจซือ้อาคารชุดของ

ผู้บริโภค  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีพบ คือด้านอายุ ด้านระดบัการศึกษา และด้านระดับรายได้ ท่ี

แตกตา่งกนั มีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซือ้อาคารชดุ เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั โดยความมี

ช่ือเสียงทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านนวตักรรม ด้านสถานท่ี ด้านความเป็นพลเมือง ด้าน

ความเป็นผู้ นํา ด้านผลประกอบการ และด้านการกํากบัดแูล สมัพนัธ์กบักระบวนการการตดัสินใจซือ้อาคาร

ชุด เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ได้จากสมการหาความสัมพันธ์ระหว่างความมี

ช่ือเสียงกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ในแตล่ะด้านได้ ดงันี ้ 

1) การตระหนกัถึงความต้องการ ใช้สมการ  ŷ = 1.093+ 0.069a + 0.082b + 0.02c – 0.051d + 

0.194e + 0.238f +0.146g  

2) การแสวงหาข้อมลูข่าวสาร ใช้สมการ  ŷ = 1.003 + 0.074a + 0.162b - 0.049c + 0.2d + 

0.107e + 0.104f + 0.206g  

3) การประเมินทางเลือก ใช้สมการ ŷ = 1.136 + 0.039a + 0.051b + 0.038c + 0.156d + 

0.442e - 0.044f + 0.21g  

4) การตดัสินใจซือ้ ใช้สมการ  ŷ = 1.51 + 0.96a + 0.163b - 0.194c + 0.379d + 0.08e - 0.002f 

+ 0.049g  

5) พฤติกรรมหลงัการซือ้ใช้สมการ  ŷ = 1.682 - 0.092a - 0.09b - 0.009c + 0.152d + 0.241e + 

0.155f + 0.201g  

นอกจากนัน้ ยังสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างความมีช่ือเสียงกับกระบวนการตัดสินใจซือ้

ทัง้หมด ได้จากสมการ Ŷ = 1.254 + 0.056a + 0.102b - 0.039c + 0.234d + 0.354e + 0.101f + 0.24g 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี ้

 1. ความมีช่ือเสียงด้านสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการควรเน้นทําเลท่ีสร้างซึ่งควรอยู่ใกล้กบัสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นความหลากหลายของรูปแบบอาคารชดุ และเร่ืองเอกลกัษณ์

ในการออกแบบหรือได้รางวลัในการออกแบบซึง่ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้ให้ความสําคญัน้อยท่ีสดุ 

 2. ความมีช่ือเสียงด้านนวตักรรม ผู้ประกอบการควรเน้นในเร่ืองของการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ด้าน

การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พกัอาศยั เช่น การสแกนบตัรเข้า-ออก ระหว่าง รถ-คอนโด-ลิฟต์ รองลงมา

ควรมีการประยกุต์ใช้นวตักรรมให้เหมาะสมกบัการพกัอาศยั เชน่ แบง่ลิฟต์เป็นชัน้คู-่ชัน้ค่ี 
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 3. ความมีช่ือเสียงด้านสถานท่ี ผู้ ท่ีตดัสินใจซือ้จะให้ความสําคญักับความสะอาดของอาคารชุด

เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ สําคญัมากกว่าบรรยากาศของอาคารชดุ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรจะมีมาตรการดแูล

รักษาความสะอาดให้เป็นมาตรฐาน จะเป็นสว่นชว่ยในการกระตุ้นยอดขายได้อีกทางหนึง่ 

 4. ความมีช่ือเสียงด้านความเป็นพลเมืองท่ีดี ผู้บริโภคท่ีได้ตดัสินใจซือ้อาคารชดุมีแนวโน้มท่ีจะซือ้

เม่ืออาคารชุดนัน้ๆ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีการบําบดันํา้เสียหรือมีท่อระบายนํา้ไปยัง

บริเวณการจดัการนํา้เสีย มีถงัขยะแยกประเภท เป็นต้น 

 5. ความมีช่ือเสียงด้านความเป็นผู้ นํา ผู้ประกอบการควรเน้นเร่ืองการออกแบบอาคารชดุให้มีความ

โดดเดน่ ทนัสมยั เพราะจะดงึดดูและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ 

 6. ความมีช่ือเสียงด้านผลประกอบการ ผู้บริโภคท่ีตดัสินใจซือ้อาคารชุดมีแนวโน้มท่ีจะซือ้อาคาร

ชุดเพิ่มมากขึน้เม่ือมูลค่าอาคารชุดในขณะท่ีผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ไปนัน้ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าเพิ่มขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

 7. ความมีช่ือเสียงด้านการกํากับดแูล ผู้ประกอบการควรให้ความสําคญัเร่ืองระบบรักษาความ

ปลอดภยัท่ีดี ด้วยเป็นด้านท่ีผู้บริโภคเน้นมากท่ีสุดในด้านการกํากับดแูล เช่น การรักษาข้อมลูลกูค้า การ

ดแูลความปลอดภัยท่ีจอดรถ การมีทางหนีไฟและอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ผู้ ซือ้และผู้ เข้าพกั

อาศยัรู้สกึปลอดภยั 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษากลยุทธ์ทางการตลาดของอาคารชุดท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค เน่ืองจาก

ปัจจุบนัมีแบรนด์อาคารชุดจํานวนมาก ซึ่งทําให้ผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ได้อย่างทัว่ถึง จึงทําให้ต้องใช้กล

ยทุธ์ทางการตลาดของแบรนด์อาคารชดุ เพ่ือเปรียบเทียบกลยทุธ์ทางการตลาดของแบรนด์อาคารชดุท่ีมีผล

ตอ่การรับรู้ของผู้บริโภค โดยจะทําให้เกิดประโยชน์ในด้านการดงึกลยทุธ์นัน้มาปรับปรุงและพฒันา เพ่ือใช้

ในการสร้างให้ผู้บริโภครับรู้และตระหนกัถึงแบรนด์อาคารชดุนัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 2. ควรศึกษาพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกจากกรุงเทพมหานครท่ีมีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น สมุทรปราการ เป็นต้น 

การศึกษานีไ้ด้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ทําให้ ผลการศึกษาครัง้นีไ้ม่

ครอบคลมุถึงภาพรวมของผู้บริโภคได้ทัง้หมด 

ข้อเสนอแนะอ่ืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. ควรเพิ่มการพิจารณาถึงการเก็บเสียงของอาคารชดุและควรมีอาคารชดุสําหรับการเข้าพกัอาศยั

เป็นครอบครัวได้ โดยการเพิ่มพืน้ท่ีในอาคารชดุนัน้ 
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2. ควรให้มีระบบอํานวยความสะดวกในการเข้าจอดรถในอาคารสําหรับผู้ ซือ้และเข้าพกัในอาคาร

ชดุ เชน่ บตัรคีย์การ์ดตดิหน้ารถเพ่ือสแกน ณ ทางเข้าเขตอาคารชดุและใช้สแกนเข้าท่ีจอดรถประจําอาคาร

ชดุนัน้ 

3. ควรกําหนดจํานวนรถตามจํานวนห้องนอนภายในอาคารชดุ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ท่ีซือ้

และเข้าพกัอาศยั 
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