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 This study aimed to investigate demographic characteristics and marketing mix that 
affected buying behavior for condominium in Bangkok. 
 Results of the study showed that most of the respondents were female,single,and in 
the age group of 26 to 30 years old.  They possessed a Bachelor‘s degree and earned the 
income of less than 20,000 baht, worked as government. The number of family members 
was 3-4 people. 
 Result of the hypotheses test are as follows: 
 demographic characteristics with different in gender, ages, marital status, education, 
occupation, income per month, number of family member, had relationship on the select 
behavior for condominium in Bangkok in term of budget, land for use, persons influencing 
the decision to purchase. 
 The marketing mix has relationship on the select behavior for condominium in 
Bangkok. The marketing mix results in each aspect can be classified as follow: 
 marketing mix factor on product  quality aspect, design aspect, variety aspect, 
warranty, had relationship on the select behavior for condominium in Bangkok in term of 
budget, land for use, persons influencing the decision to purchase. 
 marketing mix factor on price  discount aspect, pricing aspect, condition of payment 
and credit aspect, had relationship on the select behavior for condominium in Bangkok in 
term of budget, land for use, persons influencing the decision to purchase. 
 marketing mix factor on location had relationship on the select behavior for 
condominium in Bangkok in term of budget, land for use, persons influencing the decision to 
purchase. 
 marketing mix factor on promotion had relationship on the select behavior for 
condominium in Bangkok in term of budget, land for use, persons influencing the decision to 
purchase. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีจะไมสามารถสําเร็จสมบูรณไดดวยดีเชนนี้ ถามิไดรับความกรุณาอยางสูง
จากอาจารย สันติ เติมประเสริฐสกุล อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาให
ความอนุเคราะหในการดูแลแกไขขอบกพรอง ใหความรู ความคิดเห็น คําแนะนํา และแนวทางในการ
ทํางานที่มีคุณคา และเปนประโยชนอยางยิ่ง นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนเสร็จส้ินเรียบรอยสมบูรณเป
นสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งถึงความกรุณาและความเมตตาที่มีใหแกผูวิจัยตลอดมา และ
กราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ภัทราพร จิตสรางบุญและอาจารย ปญญา มีถาวรกุล ที่กรุณา
เสียสละเวลาเปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ และใหความอนุเคราะหอยางสูงเปนผู 
เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย และใหคําแนะนําในการวิจัยคร้ังน้ี รวมถึงคณาจารย
ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและส่ังสอนประสบการณตางๆ อันนํามา ซึ่งความรูและ
ความเขาใจ รวมถึง เจาหนาที่ประจําภาควิชาบรหารธุรกิจ และเจาหนาที่ประจําหอง บัณฑิตวิทยาลัย
ทุกทาน ตลอดจนผูมีสวนรวมในความสําเร็จทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและ อํานวยความสะดวก
ในการทําวิจัยครงน้ี ใหเปนไปไดดวยดีตลอดมา  
 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ MBA 8 สาขาการจัดการทุกทาน ที่เปนกําลังใจซึ่งกันเเละกันอยูเสมอมา 
ตลอดจนใหความชวยเหลือ และคําแนะนําที่มีใหเปนอยางดียิ่ง ทายที่สุด คุณงามความดีและ
ประโยชนใดๆ ก็ตามอันเกิดจากสารนิพนธเลมน้ี และ ผลพวงของความสําเร็จในการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุญคุณของบิดาและมารดา ผูใหสติปญญา และ ชีวิต เปนกํา
ลังใจแกผูวิจัยโดยตลอดเสมอมา จนประสบความสําเร็จลุลวงไดในวันน้ี  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
        ถึงแมวาภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2 5 5 1 ยงัคงประสบสภาวะการชะลอตัวตอเนื่อง  

อันเปนผลมาจากเศรษฐกจิไทยทีย่ังคงเผชิญกับปจจัยลบ ความไมแนนอนทางการเมือง สงผลกระทบ 

ตอผูบริโภคในการตัดสินใจซือ้ที่อยูอาศัย แตธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมกลับยังคง 

เติบโตสวนกระแสตลาด โดยในชวง 2-3 ปที่ผานมา ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยไดหันมาพัฒนา 

โครงการคอนโดมิเนียมมากข้ึน โดยเฉพาะทาํเลในยานธุรกิจใจกลางเมือง และตามเสนทางรถไฟฟา 

และรถไฟใตดินพาดผาน และจากการทีภ่าวะเศรษฐกจิไทยที่ชะลอตัวลง ประกอบกับผูบริโภคไดรับ 

ผลกระทบจากการปรับข้ึนราคาน้าํมนั ทาํใหผูประกอบการบางกลุมไดปรับวิกฤตใหเปนโอกาสทาง 

ธุรกิจ โดยไดหันมาเนนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับราคาปานกลาง  และยังคงพัฒนาโครงการ 

ตามเสนทางรถไฟฟาทัง้ 2 ระบบพาดผาน เนื่องจากผูประกอบการมองวาลูกคาระดับที่มีรายไดปาน 

กลางเปนฐานตลาดลูกคากลุมที่มีขนาดใหญ และลูกคาสวนใหญที่ทาํงานในยานธรุกิจ ยงัคงตองการที ่

จะหาซื้อที่อยูอาศัยใกลทีท่าํงานตนเอง สะดวกสบายในการเดินทาง ประหยดัเวลา เปนตน และ 

โครงการคอนคอนโดมิเนยีมที่ถูกเปดตัวออกมานั้นไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภค ทําใหเกดิกระแส 

การเปดโครงการคอนโดมิเนยีมระดับราคาปานกลาง ทําเลใกลรถไฟฟา 2 ระบบ เกิดข้ึนมากมายทัง้นี ้ 

คาดวา จะมีจํานวนทีอ่ยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนยีมสรางเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป  

2551 มีประมาณ 17,000 หนวย ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 6.3 จากที่คาดวาจะมีจาํนวน 16,000 หนวย  

ในป 2550 เนื่องจากการเรงเปดโครงการคอนโดมิเนียมเปนจาํนวนมากในชวงกอนหนาไดทยอยสราง 

เสร็จ (ศูนยวิจยักสิกรไทย:ออนไลน) 

สําหรับแนวโนมที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในป 2551 คาดวา ตัวแปรสําคัญทีก่ําหนดทิศ 

ทางการฟนตัวของเศรษฐกิจ และความเช่ือมั่นของผูบริโภค คือ สถานการณทางการเมือง การฟนตัว 

ของเศรษฐกิจภายในประเทศ ข้ึนอยูกับเสถียรภาพของรัฐบาลใหม และประสิทธิภาพในการดําเนิน 

นโยบายทางเศรษฐกิจ และสามารถเรงรัดโครงการลงทนุตางๆ เชน โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนทัง้ 3  

สาย เปนตน นาจะชวยใหเศรษฐกิจฟนตัว สงผลใหผูบริโภคมีความมัน่ใจที่จะใชจายมากข้ึน  

       อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2551 ยังคงมีความเสีย่ง ที่สงผลตออํานาจการซื้อที่อยู 

อาศัย ทําใหผูที่จะซ้ือที่อยูอาศัยในขณะนี้จําเปนตองเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบในการวาง 

แผนการซื้อทีอ่ยูอาศัยมากข้ึน  เพื่อรอดูทิศทางที่เศรษฐกิจจะปรับตัวดีข้ึน  จึงสงผลตอการตัดสินใจใน 

การซื้อที่อยูอาศัยใหชะลอออกไปอาทิ   
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         การปรับข้ึนราคานํ้ามันที่สูงเปนประวัติการณ หากราคานํ้ามันยังคงพุงสูงข้ึนในปหนา นาจะ 

สงผลกระทบตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทย ถงึแมวาในชวงที่ผานมาการปรับข้ึนของราคาน้าํมนัจะมี 

สวนชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ในทําเลที่ใกลกบัโครงการรถไฟฟาทั้ง  

2 ระบบ หรือทําเลใจกลางเมือง เนื่องจากสามารถชวยผูบริโภคประหยัดคาใชจายในการเดินทางมาก 

ข้ึน อยางไรก็ตามราคาน้าํมันที่สูงข้ึนในขณะน้ี ไดสงผลกระทบตอภาระรายจายในชีวิตประจาํวนัที ่

เพิ่มข้ึน ซึง่จะเหน็ไดวาคารถโดยสารประจําทางไดทําการปรับข้ึนมา ราคาแกสหงุตมไดเร่ิมมีการปรับ 

ราคาเพิ่มข้ึน และการเร่ิมทยอยปรับข้ึนราคาสินคาอุปโภคและบริโภคของผูผลิตบางราย แนนอนวาการ 

ปรับข้ึนราคาสินคาแตระดับรายไดคงทีย่อมมีผลกระทบโดยตรงตออํานาจการซื้อที่อยูอาศัย 

            ภาวะเงินเฟอที่มีแนวโนมสูงข้ึน  ทีเ่ปนแรงกดดันตอการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหเร็วข้ึน 

กวาที่คาดการณ ทัง้นีก้ารเพิม่ข้ึนของอัตราเงินเฟอยงัเปนตัวแปรที่มีสวนในการกดดันอัตราดอกเบ้ียในป 

หนาปรับสูงข้ึน ซึง่ส่ิงสําคัญที่จะกาํหนดปริมาณการการซ้ือที่อยูอาศัย นอกจากปจจัยทางเศรษฐกจิแลว  

อัตราดอกเบ้ียและราคาที่อยูอาศัยที่สงผลตอความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยดวย( ชัชรัช เย็น 

บํารุง.2546 ) ซึ่งหากราคาที่อยูอาศัยเพิม่ข้ึนสูงกวาอัตราการเพิม่ข้ึนของรายได ก็อาจเปนปจจัยลบตอ 

การซื้อที่อยูอาศัยได เนื่องจากกาํลังซื้อลดต่ําลงเมื่อเปรียบเทยีบกับฐานราคาบานที่ตองการ แมอัตรา 

ดอกเบ้ียทีท่รงตัวอยูในขณะนี้ก็ตาม  

         ทามกลางความเส่ียงทางเศรษฐกิจจากปจจัยความไมแนนอนหลายประการในปหนา 

ผูประกอบการในธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอาจตองยิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการ 

ขยายโครงการ เนื่องจากความเส่ียงจากปจจัยภาวะราคานํ้ามัน ภาวะราคาสินคา และแนวโนมอัตรา 

ดอกเบ้ีย หากมีความรุนแรงจะสงผลกระทบตอกําลังซือ้ของผูบริโภค และทําใหตลาดอสังหาริมทรัพย 

อาจไมฟนตัวดังที่คาดไว ซึ่งจะนํามาสูภาวะอุปทานลนตลาดในตลาดคอนโดมิเนยีมได(ศูนยวิจยักสิกร 

ไทย:ออนไลน) 

         เนื่องจากสภาวะการตางๆทาํใหปจจุบนัคอนโดมิเนียมไดรับความสนใจจากผูประกอบการ 

อสังหาริมทรัพยในการลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมเปนอยางมาก เพราะกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลาง 

ของธุรกิจ มีประชากรยายเขามาอาศัยเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆและมีการคมนาคมสะดวก มีส่ิงเอื้ออํานวยใน 

การพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบของทีพ่ักอาศัยของผูมีรายไดปานกลางถึงสูง ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา 

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน กรุงเทพมหานคร 

เพื่อที่จะไดนําผลสรุปมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความ 

ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยจําแนกตาม เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชพี รายไดตอเดือน 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนยีมในกรุงเทพมหานคร ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับการเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมในกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.  เพื่อใหธุรกิจในกลุมอสังหาริมทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวของ สามารถนําผลการศึกษาของ

โครงการวิจัยไปใชในการวางแผนการตลาดสินคาใหมีคุณภาพ         

2.  กําหนดกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมอสังหาริมทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวของและ 

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน  

 

ขอบเขตการวิจัย 
          ขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้  จะมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของประชากรใน กรุงเทพมหานคร  
           ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้ คือ  ผูบริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนยีม หรือ ผูที่พิจารณาจะ

ซื้อคอนโดมิเนยีม ใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

            กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริโภคใน กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือ 

ผูที่พิจารณาจะซ้ือคอนโดมิเนียม เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตร  กรณีไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา  วานิชยบัญชา.  

2538 : 74)  ที่ระดับความเช่ือมั่น  95% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 385 คน  สํารองไว 15  คน  รวม

ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน  

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience  Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุม ผูทํางานตามสํานักงาน และ ตามแหลง

ชุมชนทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) ดังตอไปนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

  1.1 ลักษณะประชากรศาสตร 

1.1.1. เพศ     

1.1.1.1   ชาย             

      1.1.1.2   หญิง 

1.1.2 อาย ุ  

1.1.2.1 ไมเกิน 25 ป  

1.1.2.2 26 - 30  ป 

1.1.2.3 31 - 35 ป 

1.1.2.4 36  - 40 

1.1.2.5   41 ปข้ึนไป                      

1.1.3 สถานภาพสมรส   

1.1.3.1 โสด     

1.1.3.2 สมรส/อยูดวยกัน 

1.1.3.3 หมาย/อยาราง/แยกกันอยู   

                           1.1.4    การศึกษา   

1.1.4.1  ตํ่ากวาปริญญาตรี     

1.1.4.2  ปริญญาตรี 

                               1.1.4.3  สูงกวาปริญญาตรี 

 1.1.5 อาชีพ    

1.1.5.1 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ     

1.1.5.2  พนักงานบริษทัเอกชน /หางราน 

1.1.5.3 ธุรกิจสวนตัว / ประกอบอาชีพอิสระ               

1.1.5.4  อ่ืนๆ โปรดระบุ…………….. 
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1.1.6    รายไดเฉล่ียตอเดือน   

1.1.6.1 ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  

1.1.6.2 20,001-40,000 บาท 

1.1.6.3 40,001-60,000 บาท  

1.1.6.4  60,001-80,000 บาท 

1.1.6.5 80,001-100,000 บาท  

1.1.6.6     100,000 บาทข้ึนไป                   

         1.1.7   จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

                              1.1.7.1 1 - 2 คน  

                              1.1.7.2 3 - 4 คน     

                             1.1. 7.3 5 คนข้ึนไป  

               1.2  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  ไดแก 

   1.2.1 ดานผลิตภัณฑ 

  1.2.2 ดานราคา 

  1.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

                         1.2.4 ดานการสงเสริมการตลาด 

2.     ตัวแปรตาม  ไดแก  แนวโนมความนาจะเปนของพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ประชากรใน กรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. คอนโดมิเนียม อาคารที่บุคคลสามารแยกการกอกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนๆ ซึ่ง

ประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล ไดเเก หองชุด  ส่ิงปลูกสรางหรือที่ดินที่จัดไวใหผูเปน

เจาของหองชุดแตละรายที่ซื้อคอนโดมิเนียมเปนของสวนตัว หรือไวใชประโยชน และ กรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินสวนกลาง  ไดแกสวนของอาคารชุดที่ไมใชหองชุดและที่ดินทรัพยสินอ่ืนๆ ที่มีไวใชประโยชน

รวมกันสําหรับเจาของรวม 

 2. ผูซ้ือคอนโดมิเนียม หมายถึง บุคคลผูที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือ ผูที่พิจารณาจะซ้ือ

คอนโดมิเนียม โดยมีศักยภาพอยางพอเพียง ในกรุงเทพมหานคร เพื่อซ้ืออยูเอง เพื่อเปนสถานท่ีพักผอน 

และซ้ือเพื่อเปนบานหลังที่สอง 

 3. ผลิตภัณฑ หมายถึง คุณภาพผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ ความหลากหลาย และ

การรับประกันผลิตภัณฑ  

4. ราคา หมายถึง ความเหมาะสมดานการกําหนดราคาของคอนโดมิเนียม การใหสวนลด

และเงื่อนไขการชําระเงิน และสินเช่ือ 

 5. ทําเลท่ีต้ัง หมายถึง สถานที่กอสรางคอนโดมิเนียม รวมถึงสภาพแวดลอมรอบๆ ที่สงผล

ตอการซื้อคอนโดมิเนียม ไดแกความสะดวกสบายในการเดินทาง ทําเลที่ต้ังใกลแหลงชุมชน ใกลระบบ

ขนสง ทําเลที่ต้ังมีสภาพแวดลอมที่ดี เปนตน  

6. การสงเสริมการตลาด หมายถึง การแจงขาวสารและจูงใจผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ของคอนโดมิเนียม ซึ่งตองอาศัยกระบวนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อเพื่อสราง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การส่ือสารทางการตลาดไปยังผูบริโภคเพื่อกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการ

ซื้อ ไดแก   การไดเห็นโฆษณาทางโทรทัศน การไดเห็นโฆษณาทางนิตยสารการไดเห็นโฆษณาทาง

หนังสือพิมพ  การจัดบูทขายสินคา  การสงเสริมการตลาด เชน การลดราคา  การแถม การมอบสวนลด

พิเศษ  การขายโดยพนักงานขายใหคําแนะนํา 

            7. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ หมายถงึ การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนยีมของผูบริโภค โดย

ผูบริโภคพิจารณาจาก งบประมาณในการซื้อ ขนาดพื้นที่ใชสอย กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัยเรื่อง 
“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ” 
 
     ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3.สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชพี 

6. รายไดตอเดือน 

7.จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภัณฑ 
  -   คุณภาพผลิตภัณฑ 
  -    การออกแบบ 
  -   ความหลากหลายของสินคา  
 -    การรับประกัน 

2. ดานราคา 

3. ดานทาํเลทีต้ั่ง 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
-  งบประมาณในการซื้อ 

- ขนาดพืน้ที่ใชสอยที่ตองการ 

- กลุมที่มีอิทธพิลในการ

ตัดสินใจ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
       1. เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2. อายุมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 3. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 4.ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

            5.อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

            6. รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

            7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 8. คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 9.  การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 10. ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 11. การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 12. ราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 13.ทําเลที่ต้ังมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 14.ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดศึกษา เพื่อใชในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) มีความหมายดังนี้ 

 ชิฟฟแมนและคานุค  (ศุภร  เสรีรัตน. 2544 : 7; อางอิงจาก Schiffman & Kanuk.  1994)  

กลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ  

การใช  การประเมินและการจับจายใชสอย  ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทําใหความ

ตองการของเขาไดรับความพอใจ 

 โซโลมอล  (ดารา  ทีปะปาล.  2542 : 3; อางอิงจาก  Solomon, Michael R. 1996 : 7 )  

กลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ  ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลนําไป

เกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร  การซื้อ  การให  การบริโภค  รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ  อัน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ  ความคิด  หรือประสบการณ  เพื่อสนองความตองการความจําเปนของ

ผูบริโภคใหไดรับความพอใจ 

 โมเวนและไมเนอร (ดารา  ทีปะปาล.  2542 : 3; อางอิงจาก  Mowen and Minor.  1998 : 5)

กลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การศึกษาถึงหนวยการซื้อ  และกระบวนการแลกเปล่ียนที่

เกี่ยวของกับการไดมา  การบริโภค  และการจํากัด  อันเกี่ยวของกับสินคา  บริการ  ประสบการณ  และ

ความคิด 

 อดุลย  จาตุรงคกุล (2543 : 5)  กลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  ปฏิกิริยาของบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ  และการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ  รวมถึงกระบวนการ

ตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานั้น 
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 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคนั้นสามารถสรุปไดวา  พฤติกรรมผูบริโภคนั้นเปนการ

แสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวของการการซ้ือ  การใชสินคาและบริการ  เพื่อสนองตอบความตองการของ

แตละบุคคล    

 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทําใหการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ  ส่ิง

กระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิต  

หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆของผู

ซื้อ  ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ  (Buyer’s 

purchase decision)  ดังภาพประกอบ 1 
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ส่ิงกระตุนภายนอก  (Stimulus=S) 

ส่ิงกระตุนทาง 
   การตลาด 

ส่ิงกระตุนอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ 
ราคา 
การจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วัฒนธรรม 

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซ้ือ 

          ลักษณะของผูซื้อ  ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 
 
 ปจจัยทางวัฒนธรรม 

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยทางจิตวิทยา 
พฤติกรรมภายหลังการ

การตัดสินใจซื้อ 

การประเมินผลทางเลือก 

การคนหาขอมูล 

การรับรูปญหา 

การเลือกผูขาย 

การเลือกตรา 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การตอบสนอง   
ของผูซื้อ 

 
ปจจัยภายนอก                 ปจจัยภายนอก    ปจจัยเฉพาะบุคคล             ปจจัยภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปจจัยทางวัฒนธรรม 

    1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน 

    1.2 วัฒนธรรมยอย 

    1.3 ชั้นสังคม 

2.ปจจัยทางสังคม 

    2.1 กลุมอางอิง 

    2.2 ครอบครัว 

    2.3 บทบาทสถานะ 

3.ปจจัยสวนบุคคล 

    3.1 อายุ 

    3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 

    3.3 อาชีพ 

    3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ     

         หรือรายได 

    3.5 คานิยมในรูปแบบ 

          การดํารงชีวิต 

    4.6 บุคลิกภาพ 

    4.5 ทัศนคติ 

    4.4 ความเช่ือถือ 

    4.3 การเรียนรู 

    4.2 การรับรู 

    4.1 การจูงใจ 

4.ปจจัยทางจิตวิทยา 

ภาพประกอบ 1  แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ. (2546). 198; อางอิงจาก Kolter.   
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 จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่มีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน  แลวทําใหเกิด

การตอบสนอง (Response)  ดังนั้นโมเดลนี้อาจเรียกวา S-R Theory  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ส่ิงกระตุน  (Stimulus)  ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย  และส่ิงกระตุนจาก

ภายนอก  นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ

ผลิตภัณฑ  ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา  ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจดานเหตุผล  และใช

เหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยาก็ได  ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 

  1.1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus)  เปนส่ิงกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมจะตองจัดใหมีข้ึน   เปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix)  ซึ่งประกอบไปดวย 

   1.1.1  ส่ิงกระตุนทางผลิตภัณฑ (Product)  เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม  

เพื่อกระตุนความตองการ 

   1.1.2  ส่ิงกระตุนดานราคา (Price)  คือการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ  โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

   1.1.3  ส่ิงกระตุนดานการจัดจําหนาย (Place or distribution)  เชน  การจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค  ซึ่งถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 

   1.1.4  ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  เชน  การโฆษณา

สม่ําเสมอ  การใชความพยายามของพนักงานขาย  การลด  การแจก  การแถม  การสรางความสัมพนัธ

อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้  ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซื้อ 

  1.2  ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ  (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการ  ซึ่งบริษัทควบคุมไมได  ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก 

   1.2.1  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ(Economic) เชน  ภาวะเศรษฐกิจ  รายไดของ

ผูบริโภค 

   1.2.2  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology)  เชน  เทคโนโลยีดานฝาก – ถอนเงิน

อัตโนมัติ  สามารถกระตุนความตองการใหมาใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

   1.2.3  ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political)  เชน  กฎหมายเพิ่ม

หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการซื้อ 

   1.2.4  ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture)  เชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตางๆ  จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
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 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่

เปรียบเสมือนกลองดํา  ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด

ของผูที่ซื้อ  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics)  ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย

ตางๆคือ  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยทางจิตวิทยา  ซึ่ง

รายละเอียดในแตลักษณะจะกลาวในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

  2.2  กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ซึ่งประกอบไปดวย

ข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้    

 

 

 

 

          ภาพประกอบ 2   แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ัน 

                               ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ. (2546). 180; อางอิงจาก Kolter.   

   2.2.1  ข้ันที่1  การรับรูปญหา (Problem recognition)  การที่ผูบริโภครูจักปญหาซึ่ง

หมายถึง  ผูบริโภคทราบความจําเปน และความตองการในสินคา งานของนักการตลาดในข้ันนี้ก็คือจัด

ส่ิงกระตุนความตองการ ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจําหนาย หรือการสงเสริมการตลาดเพ่ือให

ผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา 

   2.2.2  ข้ันที่2  การคนหาขอมูล (Information search)  เม่ือผูบริโภครับรูปญหา  นั่น

คือเกิดความตองการในข้ันที่ 1 แลวก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

    2.2.2.1  แหลงขอมูล  ไดแก  ครอบครัว  เพื่อน  คนรูจัก 

    2.2.2.2  แหลงการคา  ไดแก  ส่ือโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่

เกี่ยวของกับกระบวนการข้ันนี้  คือ พยายามจัดขอมูลขาวสารใหผานแหลงการคา  และแหลงบุคคลให

มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

   2.2.3  ข้ันที่3  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) การพิจารณา

เลือกผลิตภัณฑตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในข้ันที่ 2 หลักเกณฑที่พิจารณาคือ 

    2.2.3.1  คุณสมบัติผลิตภัณฑตาง ๆ เชน รูปราง รูปทรง 

    2.2.3.2  การใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ  เชน  ราคา

เหมาะสม  มีคุณภาพสูง 

การประเมนิผล

ทางเลือกทาง 

พฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ 

การตัดสินใจ

ซื้อ 

การคนหา

ขอมูล 

การรับรู

ปญหา 
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    2.2.3.3  ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา หรือภาพลักษณ  ซึ่งความนาเช่ือถือนี้จะ

มีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ 

    2.2.3.4  เปรียบเทียบระหวางยี่หอตาง ๆ งานของนักการตลาดที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการในข้ันนี้คือ การจัดสวนประสมการตลาดดานตาง ๆ ใหเหมาะสม 

   2.2.4  ข้ันที่4  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision)  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ยี่หอใดเนื่องจากมีการประเมินผลทางเลือกตางๆมาแลว  ผูบริโภคจําตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่เขา

ชอบมากที่สุดและปฏิเสธที่จะซื้อสินคาที่ตนเองไมมีความพอใจที่จะซื้อ 

   2.2.5  ข้ันที่5  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior) เปนความรูสึก

พอใจหรือไมพอใจหลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑไปแลว ความรูสึกข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  

และความคาดหวังของผูบริโภค  ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก  คือ  

ผูบริโภคมีความพอใจและมีแนวโนมที่จะซื้อซ้ํา แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรงตามความตองการ  

หรือตํ่ากวาที่คาดหวังยอมเกิดผลในทางลบ นั่นคือ ผูบริโภคไมพอใจและแนวโนมที่จะไมซื้อซ้ําคอนขาง

สูง 

 3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หมายถึงพฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาของ

บุคคลหลังจากมีส่ิงกระตุน  ซึ่งหมายถึง  การตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’s Purchase Decision)  

ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้ 

  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice)  

  3.2  การเลือกตราสินคา (Brand choice)  

  3.3  การเลือกผูขาย (Dealer choice)  

  3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) 

  3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) 

 

ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคทางดานตางๆ  และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ลักษณะผูซื้อไดแก 

 1.  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม  (Cultural  factors)  เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน  

โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งจนถึงรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม

หนึ่ง  คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม  และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจาก

สังคมอื่น  วัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งนักการตลาดตอง 
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คํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะการเปล่ียนแปลงเหลานั้นไปใชกําหนด

โปรแกรมการตลาด 

 2.  ปจจัยดานสังคม(Social factors)  เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  และมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการซื้อ  ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง  ครอบครัว  บทบาทและสถานะของ

ผูซื้อ 

  2.1  กลุมอางอิง (Reference groups)  เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย  กลุมนี้จะมี

อิทธิพลตอทัศนคติ  ความคิดเห็น  และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง  กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอ

บุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต  รวมทั้งทัศนคติของบุคคล  เนื่องจาก

บุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม  จึงตองปฏิบัติตาม  และยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุม

อิทธิพล  นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร 

  2.2  ครอบครัว (Family)  บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติความ

คิดเห็นและคานิยมของบุคคล  สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว  การขายสินคา

อุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวไทย  จีน  ญ่ีปุน  ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน 

  2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and status)  บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน  

ครอบครัว  กลุมอางอิง  องคการ  และสถาบันตางๆ  บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแต

ละกลุม 

 3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors)  การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลทางดานตางๆดังนี้ 

  3.1  อายุ (Age)  อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน 

  3.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage)  เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคล

ในลักษณะของการมีครอบครัว  การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความตองการ  

ทัศนคติ  และคานิยม  ของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตาง

กัน 

  3.3  อาชีพ (Occupation)  อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ

ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

  3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance)  หรือ รายไดแตละบุคคลจะ 

กระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ   โอกาสเหลานี้ประกอบดวย  รายได  การออมทรัพย   

อํานาจในการซ้ือและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน  นักการตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวน

บุคคล การออกและอัตราดอกเบ้ีย 
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  3.5 การศึกษา (Education)  ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 

  3.6 คานิยม (Value)  หรือรูปแบบการดํารงชีวิตแสดงออกในรูปของ AlOs ซึ่ง

ประกอบดวย 

   3.6.1  กิจกรรม (Activities : A)  หมายถึง  ปฎิกิริยาที่แสดงออก  เชน  การดูโทรทัศน 

จายของในการซ้ือสินคา  แมวาปฎิกิริยานี้ใครๆก็เห็น  แตก็มาสามารถเดาเหตุผลของการกระทําได

หมด 

   3.6.2  ความสนใจ (lnterests : I)  เปนความสนใจในเร่ืองราว  เหตุการณหรือวัตถุ

โดยมีระดับของความต่ืนเตนที่เกิดข้ึนเมื่อไดต้ังใจติดตอกันมาหรือมีความต้ังใจพิเศษเกี่ยวกับมัน 

   3.6.3  ความคิดเห็น (Opinions : O)  เปนไปในรูปของคําพูดหรือการเขียนตอบท่ี

บุคคลตอบตอสถานการณที่กระตุนเรา  ที่มีการถามคําถาม  ความคิดเห็นเราใชเพื่ออธิบายแปล

ความหมาย  เชน  เชื่อในส่ิงที่บุคคลอ่ืนต้ังใจ     

 4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor)  การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา

ประกอบดวย 

  4.1 การจูงใจ (Motivation)  หมายถึง  พลังส่ิงกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งส่ิงกระตุน

ใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ซึ่งส่ิงกระตุนใหบุคคลปฎิบัติ การจูงใจเกิดในตัว

บุคคล แตอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุนที่นักการ

ตลาดใชเปนเคร่ืองมือการตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการพฤติกรรมมนุษย เกิดข้ึนตองมี

แรงจูงใจ ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ไดรับการกระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความ 

พอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย  นักการตลาดตองศึกษาถึงแรงจูงใจภายในตัวมนุษย ซึ่งถือวาเปน

ความตองการของมนุษยอันประกอบดวย  ความตองการทางรางกาย  และความตองการทางจิตวิทยา

ตางๆ ความตองการเหลานี้ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน 

  4.2 การรับรู (Perception)  เปนกระบวนซ่ึงแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบ

และตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการของความเขาใจ

ของบุคคลทีมีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้ จะเห็นวาการรับรูเปนกระบวนการของบุคคลซ่ึง

ข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการและอารมณ  และยังข้ึนกับลักษณะ

ปจจัยภายนอก คือส่ิงกระตุน การรับรู จะพิจารณาเปนกระบวนการกลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึง

ความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น   การไดยิน     การไดกล่ิน    การไดรสชาติ และ

การไดรูสึก 
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  4.3 การเรียนรู (Learning)  หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และ (หรือ) ความ

โนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไดรับส่ิง

กระตุน และจะเกิดจากตอบสนอง ซึ่งก็คือทฤษฎี ส่ิงกระตุน – ตอบสนอง นักการตลาดไดประยุกต ใช

ทฤษฎีนี้ดวยการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก หรือการจัดการสงเสริมการขาย เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

และใชสินคาเปนประจํา 

  4.4 ความเชื่อถือ (Belief)  เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมา

จากประสบการณในอดีต 

  4.5 ทัศนคติ (Attitude)  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งมี

อิทธิพลตอความเช่ือ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ  จากการศึกษาพบวาทัศนคติ

ของผูบริโภคกับการตัดสินใจซ้ือจะมีความสัมพันธกัน นักการตลาดจึงตองศึกษาวาทัศนคติเกิดข้ึนมา

ไดอยางไร และเปล่ียนแปลงอยางไร การเกิดของทัศนคตินั้นเกิดจากขอมูลที่แตละบุคคลไดรับ ถา

นักการตลาดตองการใหผูบริโภคซ้ือสินคาของเขา นักการตลาดมีทางเลือกคือ (1) สรางทัศนคติของ

ผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ (2) พิจารณาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไรแลวจึงพัฒนา

สินคาใหสอดคลองกับทัศนคติซึ่งจะทําใหงายกวาการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูบริโภค 

  4.6 บุคลิกภาพ (Personality)  เปนรูปแบบลักษณะของบุคคล ที่จะเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมการตอบสนองหรืออาจหมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกตางของบุคคล ซึ่ง

นําไปสูการตอบสนองที่สม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาตอส่ิงกระตุน 

  4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง

หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นอยางไรตอตน  

 ดังนั้นนักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจ  ซึ่งไดแก  ปจจัยภายนอก อัน

เปนผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคม  ปจจัยดานจิตวิทยาซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้ง

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเหลานี้มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีผลิตภัณฑ 

โดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ  การตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด เพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา   ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  

และ การสงเสริมการตลาดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 ธงชัย  สันติวงษ (2525 : 17)  กลาววา  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การ

วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวง  ที่มีอิทธิพลทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ  ซึ่งโดย

การเขาใจถึงสาเหตุตางๆที่มีผลจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  ลักษณะนี้เองที่จะทําให

นักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคไดสําเร็จผลดวยการชักนํา  และหวานลอมใหลูกคาซื้อสินคา

และมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซํ้าคร้ังตอไปเร่ือยๆ  ดังนั้นการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนเร่ือง

ของการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภควาเกิดจากปจจัยอิทธิพลอะไรเปนตัวกําหนด  หรือเปนสาเหตุที่

ทําใหมีการตัดสินใจซื้อดังกลาว    พฤติกรรมในขณะทําการซ้ือจึงเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ  และในการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปดวยปจจัยตางๆเชน ความตองการการเรียนรู  ความ

เขาใจ ฯลฯ  ปจจัยตางๆนี้มีอยูในความนึกคิดและจิตใจของทุกคน  ซึ่งตางก็ไดมีการสรางสมและขัด

เกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตน  ตามสังคมและวัฒนธรรมที่ตางกันจากอดีตถึงปจจุบัน  ซึ่ง

ทําใหคุณลักษณะที่แทจริงภายในของผูบริโภคแตกตางกัน 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Kolter.  1997 : 171)  เปนการคนหาพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภค  เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภค  โดยการต้ังคําถามและคําตอบที่ได  จะ

ชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค

ไดอยางเหมาะสม 

 คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who , 

What , Why , Who , When , Where , และ How เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os  ประกอบไป

ดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซึ่ง

สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

ตาราง 1 การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค 

 

สิ่งที่ตองศกึษา สิ่งที่ตองการทราบจากการศึกษา 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  

    (Who is in the target market?) 

 

ลักษณะกลุมเปาหมาย  (Occupants) ทางดาน

ประชากรศาสตร,ภูมิศาสตร,จิตวิทยา,พฤติกรรม

ศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

    (What does the consumer buy?) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ซึ่งคือคุณสมบัติ

หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ และความแตกตาง

ที่เหนือกวาคูแขง 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 

    (Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อ

สินคาเพื่อสนองความตองการดานรางกายและดาน

จิตวิทยา  จึ งต อง ศึกษาป จ จัยที่ มี อิ ทธิพลต อ

พฤติกรรมการซื้อ ไดแก ปจจัยทางจิตวิทยา, ปจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรม,ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

    (Who participates in the buying?) 

อิทธิพลตอกลุมตางๆ (Organization) ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ กลุมตางๆประกอบดวย ผู ริเ ร่ิม ผูมี

อิทธิพล,ผูตัดสินใจซื้อ,ผูซื้อและผูใช 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

    (When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือของผูบริโภค (Occasions) 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

    (Where does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlet) ที่ผูบริโภคไปทําการซ้ือ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 

    (How does the consumer buy?) 

 

 

ข้ั น ตอน ในกา รตั ด สิ น ใ จซื้ อ  ( Operation)  ซึ่ ง

ประกอบดวย การรับรูปญหา,การคนหาขอมูล,การ

ประเมินผลทางเลือก,การตัดสินใจซ้ือ,ความรูสึก

ภายหลังการซ้ือ 

  

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194. 
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา  ผูวิจัยไดนําขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดานลักษณะของ

กลุมเปาหมาย มาเปนแนวทางเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 คอตเลอร (Kotler. 2000: 14)  ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา เปนกลุม

ของเคร่ืองมือทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมาย 

 ธงชัย  สันติวงษ (2540: 34)  ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง 

การผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัดจําหนายซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุม

ผูบริโภคที่ตองการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 53) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา 

เปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได  ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย 

 เสรี วงษมณฑา (2547: 17)  ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix หรือ 4Ps)  ไววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใช

รวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปนเครื่องมือที่ใชรวมกันเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารขององคการ 

 จากความหมายขางตน พอจะสรุปไดวาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งเปนกลุมของเคร่ืองมือทางการตลาดที่องคกรใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ

ตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย  

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เปนเคร่ืองมือที่ประกอบดวยส่ิง

ตาง ๆ ดังตอไปนี้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  2546: 53-55) 

 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย ส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ

ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ และช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ 

สถานที่  บุคคลหรือความคิด (เอ็ตเซล วอลคเกอร; และ สแตนตัน. 2001: 9) ผลิตภัณฑที่เสนอขาย

อาจจะมีตัวคนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร 
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หรือบุคคลผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมผีลทาํ

ใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

  1.1  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentition) และ (หรือ) ความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

  1.2  องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน

พื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

  1.3  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ

ของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

  1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม

และปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 

  1.5  กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product 

Line)  
  คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ 
1. คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวดัการทํางานและวัดความคงทนของ

ผลิตภัณฑ เกณฑในการวดัคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคูแขงขัน 

ถาสินคาคุณภาพตํ่าผูซื้อจะไมซื้อซํ้า ถาสินคาคุณภาพสูงเกนิอํานาจซื้อของผูบริโภคสินคาก็ขายไมได 

นักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมคุีณภาพระดับใดบางและตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจของ

ผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสม่าํเสมอและมีมาตรฐานเพื่อที่จะสรางการยอมรับ 

2. ลักษณะทางกายภายของสินคา (Physical  Characteristics  of  Goods)  เปนรูปราง

ลักษณะที่ลูกคาสามารถมองเหน็ได  และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ  รูป  รส  กล่ิน  

เสียง  สัมผัส  เชน  รูปราง  ลักษณะ  รูปแบบ  การบรรจุภัณฑ  เปนตน 

3.ราคา (Price) เปนจํานวนเงินซึง่แสดงเปนมูลคาที่ผูบริโภคยอมจายเงนิเพื่อแลกกับ

ผลประโยชนทีจ่ะไดรับจากสนิคาหรือบริการ การตัดสินในดานราคาไมจําเปนตองเปนราคาสูงหรือตํ่า

แตเปนราคาทีผู่บริโภคเกิดการรับรูในคุณคา (Perceived Value) 

4. ชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ คํา สัญลกัษณ การออกแบบหรือ

สวนประสมของสิ่งดังกลาว เพื่อระบุถงึสินคาและบริการของผูขายรายใดรายหนึง่หรือกลุมของผูขาย

เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขง 

5.บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กจิกรรมที่เกีย่วของในการออกแบบ และการผลิตส่ิง

บรรจุ หรือส่ิงหอหุมผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑเปนส่ิงที่ใหเกิดการรับรู คือการมองเหน็สินคาเมื่อผูบริโภค 
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เกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑก็จะนาํไปสูการจูงใจใหเกดิการซ้ือผลิตภัณฑ ดังนัน้บรรจุภัณฑจงึตองมี

ความโดดเดน  โดยอาจแสดงถึงตําแหนงผลิตภัณฑสินคานัน้ใหชัดเจน 

6. การออกแบบ (Design)  เปนงานทีเ่กีย่วของกับรูปแบบ  ลักษณะ  การบรรจุหบีหอ  ซึง่

ปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  ดังนั้นผูผลิตที่มีผูเชี่ยวชาญดานการ

ออกแบบจึงตองศึกษาความตองการของผูบริโภค  เพื่อออกแบบสินคาใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค 

7.การรับประกัน(warranty) เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคาพวก

รถยนต  เคร่ืองใชในบาน และเคร่ืองจักร เพราะเปนการลดความเส่ียงจากการซ้ือสินคาของลูกคาและ

รวมทัง้การสรางความเชื่อม่ัน ฉะนั้น ผูผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเปนลายลักษณอักษร

หรือดวยคําพดู โดยทัว่ไปการรับประกันจะระบุเปนประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ 

          1.1 การรับประกันตองใหขอมูลที่สมบูรณวา ผูซื้อจะรองเรียนที่ไหน กับใคร อยางไร 

เมื่อสินคามีปญหา 

                     1.2 การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการซื้อ 

                     1.3 การรับประกันจะตองระบุเงื่อนไขการรับประกันทางดานระยะเวลาขอบเขตความ

รับผิดชอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ 

               8.สีของผลิตภัณฑ (Color)  เปนส่ิงจูงใจใหเกิดการซ้ือเพราะสีทําใหเกิดอารมณดานจิตวิทยา  

ชวยใหเกิดการรับรู  และสนใจในผลิตภัณฑ 

               9.การใหบริการ (Serving)  การตัดสินใจของผูบริโภคในปจจุบันข้ึนอยูกับการใหบริการแก

ลูกคาของผูขายหรือผูผลิต  คือ  ผูบริโภคมักจะซ้ือสินคากับรานคาที่ใหบริการดีและถูกใจ  เชน  การ

บริการหลังการขาย  เปนตน 

               10. วัตถุดิบ (Raw  Material)  หรือวัสดุที่ใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกที่จะใช

วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต  ซึ่งจะตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภควาพอใจแบบใด  

ตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนในการผลิต  และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบดวย 

                11. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product  Safety)  และภาระจากผลิตภัณฑ (Product  

Liability)  ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญที่ธุรกิจตองเผชิญและยังเปนปญหาทาง

จริยธรรมทั้งทางธุรกิจและผูบริโภค  ผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยทําใหผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจาก

ผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนสมรรถภาพของผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดการทํางานหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตที่

ตองรับผิดชอบตอผูบริโภค 
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12.  มาตรฐาน (Standard)  เม่ือมีเทคโนโลยีใหมเกิดข้ึนจะตองคํานึงถึงประโยชนและ

มาตรฐานของเทคโนโลยีนั้น  ซึ่งตองมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตข้ึนจะชวยควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยตอผูบริโภคได 

13.  ความเขากันได (Compatibility)  เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ

คาดหวังของลูกคา  และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาในการใช 

14.  คุณคาผลิตภัณฑ (Product  Value)  เปนลักษณะผลตอบแทนท่ีไดรับจากการใช

ผลิตภัณฑ  ซึ่งผูบริโภคตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่เกิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑที่สูงกวา

ตนทุนหรือราคาที่จายไป   

15. ความหลากหลายของสินคา (Variety)  ผูบริโภคสวนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อสินคาที่มี

ใหเลือกมากในรูปของสี  กลิ่น  รส  ขนาดการบรรจุหบีหอ  แบบ  ลักษณะ  เนื่องจากผูบริโภคมคีวาม

ตองการที่แตกตางกนั  ดังนัน้  ผูผลิตจึงจาํเปนตองมีสินคาหลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค

ที่มีความตองการที่แตกตางกัน                   

 2.  ราคา (Price)  หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑ (เอ็ตเซล วอลคเกอร; และ สแตนตัน. 2001 : 7) หรือหมายถึง คุณคา ผลิตภัณฑในรูปตัวเอง 

ราคา เปน P ตัวที่สองที่เกิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost)  ของลูกคาผูบริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูง

กวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึง 

  2.1  คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการ

ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

  2.2  ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  2.3  การแขงขัน 

  2.4  ปจจัยอ่ืน ๆ  
คุณสมบัติทีส่ําคัญของราคา (kotler.1997:611-630) 
1.การกําหนดราคา (List Price)              ธุรกิจตองกําหนดราคาสินคา ต้ังแตมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือเมื่ออีการแนะนําผลิตภัณฑเขาในชองทางการจําหนายใหม หรือในเขตพื้นที่ใหมหรือเมือ่

มีการเขาประมูลสัญญาจางคร้ังใหม ธุรกิจตองตัดสินใจวาจะวางตําแหนงคุณภาพผลิตภัณฑกับราคา

อยางไรในแตละตลาด 

2.การใหสวนลด (Price discount) แบงออกไดดังนี ้

2.1สวนลดเงนิสด คือการลดราคาใหกับผูซื้อ สําหรับการชําระเงนิโดยเร็ว 
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2.2 สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาสําหรับการซื้อในปริมาณมาก ซึง่ควรหักกับ

ลูกคาทกุคนในปริมาณที่เทาเทยีมกนั และไมควรเกินตนทนุของผูขาย การใหสวนลด

อาจใหตามคําส่ังซื้อแตละงวด หรือใหตามจํานวนหนวยโดยรวมในชวงเวลาหนึง่ 

2.3สวนลดตามฤดูกาล คือการใหสวนลดสําหรับผูที่ซื้อสินคา หรือบริการนอกฤดูกาล 

เชน โรงแรม ต๋ัวเคร่ืองบิน ทีเ่สนอสวนลดชวงที่ไมใชฤดูกาลและมียอดขายตํ่า 

                    3.การใหระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ(Payment Period and 

Credit Term) คือ การใหระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูที่ซื้อสินคาหรือบริการตามระยะเวลาที่

กําหนดไว  ดังนั้น  ราคาจึงเปนเคร่ืองมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได  ถาผูบริโภคคิดวา

คอนโดเนียมมีคุณคาในดานการใชงานและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการแลว ก็มีแนวโนมที่

ผูบริโภคจะยอมรับราคาของคอนโดมิเนียมหากมีราคาสูงคอนโดมิเนียม อ่ืนๆทั่วไป 

 3.  การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด

สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย

ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนาย จึง

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

  3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ  Distribution Channel 

หรือ  Marketing Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจที่มีความเก่ียวของกับ การเคล่ือนยาย

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ หรือเปนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางธุรกิจ 

(เอ็ตเซล วอลคเกอร; และสแตนตัน. 2001 : 3) หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์

ที่ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวยผูผลิต คนกลาง 

ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต (Producer) 

ไปยังผูบริโภค(Consumer) หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชองทางออม (Indirect 

Channel) จากผูผลิต  (Producer) ผานคนกลาง (Middleman) ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผูใช

ทางอุตสาหกรรม  (Industrial User) 

  3.2  การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 

Distribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน

และการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเร่ิมตนไปยังจุด

สุดทายในการบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร (คอตเลอร; และอารมสต 
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รอง. 2003: 5) หรือหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญ มีดังนี้ 

   3.2.1  การขนสง (Transportation) 

   3.2.2  การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) 

    3.3.3  การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 

ดังนั้น  ตองพิจารณาวาสถานที่ต้ังของคอนโดมิเนียมสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายหรือไม  

รูปแบบพฤติกรรมของการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปนอยางไร  เราควรสรางคอนมิเนียมไวที่ใด ณ 

จุดใดจึงจะใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ในดานการเดินทางคมนาคมที่สะดวกและ

สภาพแวดลอมที่ดีและประโยชนอ่ืนและสามารถพบเห็นและซ้ือได  สถานที่ต้ังของคอนโดมิเนียม

ครอบคลุมพื้นที่เปาหมายแลวหรือยัง  และมีความสะดวกตอการซื้อหามากนอยแคไหน   

 

 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสรางความพึงพอใจ

ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ

ตองการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ

และพฤติกรรมการซ้ือ (เอ็ตเซล วอลคเกอร; และสแตนตัน. 2001 : 10) หรือเปนการติดตอส่ือสาร

เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใช

พนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการคิดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal 

Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคการอาจใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซึ่งตอง

ใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 

Communication หรือ IMC)  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ

จุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้ 

  4.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคการและ 

(หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ (เบลช. 2001 : GL) 

กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ 

   4.1.1  กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการ

โฆษณา (Advertising tactics) 

   4.1.2  กลยุทธส่ือ (Media Strategy) 

   4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการส่ือสารระหวางบุคคลกับ

บุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ หรือมีปฏิกิริยาตอความ 
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คิด (เบลช. 2001 : GL9) หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพ่ือใหเกิดการขาย และสราง

ความสัมพันธอันดีกับลูกคา (คอตเลอร ; และอารมสตรอง. 2003: 5) งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ 

   4.2.1  กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) 

                        4.2.2  การบริหารหนวยงานขาย (Salesforce Management) 

  4.3  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนส่ิงจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน

หนวยงาน (Sales Force)  ผูจัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate 

Consumer) โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดการขายในทันทีทันใด (เบลช. 2001: GL 11)  เปนเคร่ืองมือ

กระตุนความตองการซื้อที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (เอ็ตเซล วอลค

เกอร; และ สแตนตัน.  2001: 11) ซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือ โดยลูกคา

คนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

  4.3.1  การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer 

Promotion)  

  4.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade 

Promotion) 

  4.3.3  การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงพนักงาน (Sales Force 

Promotion)  

 4.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations หรือ PR)  

  4.4.1  การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตรา

สินคา หรือบริษัท ที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานส่ือกระจาย

เสียง หรือส่ือส่ิงพิมพ (อเรนส. 2002 : IT 17)  ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

  4.4.2  การประชาสัมพันธ (Public Relations หรือ PR) หมายถึง ความพยายามในการ

ส่ือสารที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการตอผลิตภัณฑหรือตอนโยบาย

ใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง (เอ็ตเซล วอลคเกอร; และสแตนตัน.  2001: 10)  มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม 

หรือปองกันภาพพจน หรือผลิตภัณฑของบริษัท 

 4.5  การตลาดทางตรง (Direct  Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ

โฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรง

หรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายตางกันดังนี้ 

  4.5.1  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เปน

การติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึง 
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วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันที 

ทั้งนี้ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและการใชส่ือตาง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชส่ือโฆษณา

และแคตตาล็อก (อเรนส. 2002 : IT 16) 

   4.5.2  การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response 

Advertising) เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ

โดยตรงไปยังผูสงขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรง หรือส่ิงอ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือปาย

โฆษณา (อเรนส. 2002 : IT 6 )  

   4.5.3  การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online Advertising) หรือ 

การตลาดผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing หรือ E- marketing) เปนการโฆษณาผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือ อินเตอรเน็ต เพื่อส่ือสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑ หรือบริการโดย

มุงหวังผลกําไรและการคา เคร่ืองมือที่สําคัญในขอนี้ประกอบดวย 

    4.5.3.1  การขายทางโทรศัพท 

    4.5.3.2  การขายโดยใชจดหมายตรง 

    4.5.3.3  การขายโดยใชแคตตาล็อก 

    4.5.3.4  การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึง่จูงใจใหลูกคามีกิจกรรม

การตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 

ดังนั้น  จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาเลือกใชวิธีการตางๆเหลานี้เขาดวยกัน  ใหเปนการสงเสริม

การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  เชน คอนโดมิเนียมมุงที่จะส่ือสารโฆษณาทั้งทางโทรทัศน  

หนังสือพิมพ  และนิตยสาร  นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคา  การแถม

สินคา เชน เฟอนิเจอร ตางๆ  หรือการใหพนักงานขายใหคําแนะนํา  เปนตน   

  

           สวนประสมทางการตลาด  หมายถงึ  ตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ  โดยแบงออกไดดังนี ้(อดุลย  จาตุรงคกุล .2543 : 26) 

 1. ผลิตภัณฑ (Product)  ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  คือ  ความใหม  ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของ

ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง  ถาเรารูเร่ือง

เหลานี้แลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา  ผูบริโภคมีความคุนเคย  เพื่อให

ผูบริโภคที่ไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา  สวนในเร่ืองของรูปราง

ของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก  สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค  หีบ

หอที่สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา  ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ  ปายฉลากที่แสดง 
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ใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน  สินคา

คุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 

 2. ราคา (Price)  ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมิน

ทางเลือกและทําการตัดสินใจ  โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาตํ่า  นักการตลาดจึงควรคิดราคา

นอย  ลดตนทุนการซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ  สําหรับการตัดสินใจอยาง

กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณาราคาละเอียด  โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ

สําหรับสินคาฟุมเฟอย  ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง  นอกจากนี้ราคายังเปนเคร่ืองประเมนิคุณคา

ของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ 

 3. ชองทางการจําหนาย (Place หรือ Distribution)  กลยทุธของนกัการตลาดในการทาํใหมี

ผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย  สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ  แนนอนวาสินคาที่มีจําหนาย

แพรหลายและงายที่จะซื้อกจ็ะทาํใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางท่ีนําเสนอก็อาจกอ

อิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ  เชน  สินคาที่มีของแถมในรานเสริมสวยช้ันดีใน

หางสรรพสินคาทาํใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปไวบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  การสงเสริมการตลาดสามารถกออิทธพิลตอ

ผูบริโภคไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  ขาวสารที่นกัการตลาดสงไปอาจเตือนใจให

ผูบริโภครูวาเขามีปญหา  สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดมันสามารถสงมอบใหได

มากกวาสินคาของคูแขง  เมื่อไดขาวสารหลังการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซือ้ของลูกคาถกูตอง 
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สวนประสมการตลาด (Marketing mix) 

  

ภาพประกอบ 3 แสดงประเด็นสําคัญของสวนประสมการตลาด (Marketing mix) (ปรับปรุงจาก 

Kotler. 2003 : 16) 

ผลิตภัณฑ (Product) 

การจัดจําหนาย (Place) 

- สวนประสม
ผลิตภัณฑ 
(Product mix) 

- สายผลิตภัณฑ (Product 
line) 

- สินคาใหเลือก (Product 
variety)  

- คุณภาพสินคา (Quality) 
- ลักษณะ (Feature) 
- การออกแบบ (Design) 
- ตราสินคา (Brand name) 
- การบรรจุหีบหอ 
(Packaging) 

- ขนาด (Size) 

- ชองทาง 
(Channels)  

- การสนับสนุนการกระจายตัว 
สินคา (Market logistics) 

- ความครอบคลุม 
(Coverage) 

- การเลือกคนกลาง 
(Assortment) 

- ทําเลที่ต้ัง (Location) 
- สินคาคงเหลือ (Inventory) 
- การขนสง (Transportation) 
- การคลังสินคา 
(Warehousing) 

- การคาปลีก (Retailing) 
- การคาสง (Wholesaling) 

ราคา (Price) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

- ราคาสินคาในรายการ 
   (List price)  
- สวนลด (Discounts) 
- สวนยอมให 
(Allowances) 
- ระยะเวลาการชําระเงิน 
   (Payment period) 
-  ระยะเวลาการใหสินเชื่อ 
   (Credit terms) 

ฯลฯ 

- การโฆษณา 
(Advertising) 
- การขายโดยใชพนักงาน
ขาย  (Personal selling) 
- การสงเสริมการขาย  
   (Sales promotion) 
- การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ 
   (Publicity and public 
   relations) 
- การตลาดทางตรง 
   (Direct marketing) 
- การตลาดผาน
อินเทอรเน็ต 
(Internet marketing) 
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3. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
กิตติพงศ     วงศฟู (2541) ศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอความตองการซื้อคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ผูซื้อคอนโดมิเนียมสวนใหญเปนเพศชาย อยูในวัยทํางานอายุ

ระหวาง 21-40ป มีสถานภาพสมรสแลว การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาประกอบอาชีพเปนลูกจาง

หรือพนักงานบริษัทเอกชน มีภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดเชียงใหมและยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง   

สาเหตุที่ซื้อคอนโดมิเนียมเพราะตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  โดยเฉพาะบานพรอมที่ดิน แตที่

อยูอาศัยลักษณะดังกลาวมีราคาคอนขางสูง จึงเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแทน  และซื้อคอนโดมิเนียมกัน

มากในชวงเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังดี คือ ในชวงป2535 – 2538 และสวนใหญกูเงินจากสถาบัน

การเงินมาซื้อคอนโดมิเนียม จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อคอนโดมิเนียมคือ ราคาของ

คอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม ตองไมสูงมากนัก มีรายไดอยูระดับตํ่าถึงปานกลาง  คาใชจายในการ

บริโภคและเงินออมไมสูง  มีสมาชิกในครอบครัวไมมาก เมื่อพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆ ในการซื้อ

คอนโดมิเนียม คือปจจัยทางดานเศรษฐกิจ พบวา ผูซื้อจะพิจารณาถึงการประหยัดคาใชจายในการ

เดินทาง เงื่อนไขการผอนชําระที่นาสนใจกวาเปนสวนใหญ สวนปจจัยทางดานสังคม พบวา ผูซื้อ

คอนโดมิเนียมจะพิจารณาถึงการอยูใกลสถานที่ทํางาน หรือ สถานที่ศึกษาของบุตรหลาน การอยูใน

กลุมผูอยูอาศัย ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สําหรับปจจัยทางดาน

กายภาพ  และช่ือเสียงของโครงการ พบวา สภาพแวดลอมที่ดีนาอยูอาศัย รูปแบบของหองพักและ

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับครอบครัว มีผลตอการซื้อคอนโดมิเนียม ทางดานทัศนคติของการซื้อ

คอนโดมิเนียมพบวากอนเขาอยูอาศัยมีความเห็นวาคอนโดมิเนียมนาอยู  และสวนใหญคิดวาใน

อนาคตที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม จะมีบทบาทสําคัญในดานที่อยูอาศัยมาก  โดยใหเหตุผลวา

พื้นที่ดินในเมืองสําหรับปลูกสรางที่อยูอาศัยมีนอยลงหรือแพงมากข้ึน  ไมสอดคลองกับจํานวน

ประชากรที่เพิ่มข้ึน 

สายหยุด  เกิดสวัสด์ิ(2546) ศึกษาเร่ือง ความตองการอาคารชุดพักอาศัยในเขตดินแดงและ

หวยขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และ ความตองการของผูพักอาศัยอาคารชุดพื้นที่พัก

อาศัยสวนตัว สวนกลาง และบริการของอาคารชุด เพื่อใชเปนแนวคิดในการออกแบบอาคารชุดพัก

อาศัยแลวนําเสนอรูปแบบทาง สถาปตยกรรม ของอาคารชุด เอ ใหตรงกับความตองการของผูอยูอาศัย 

จากการวิจัยพบวา ผูพักอาศัยอาคารชุดมีพฤติกรรมและความตองการที่จะเลือกอาคารชุดที่อยูใกล

แหลงเดินทางสะดวก มีบริการทางดานสาธารณูปโภค   สาธารณูปโภคครบถวนในส่ิงแวดลอมที่ดีไมมี

มลพิษ มีระบบขนสงมวลชนบริการไดสะดวกรวดเร็ว อยูในสังคมที่ดีปลอดภัย ความตองการดานการ

ใชพื้นที่สวนตัว สวนกลาง และบริการของอาคารชุด พบวา ผูพักอาศัยตองการพื้นที่หองระหวาง 51 – 

60 ตารางเมตร อยูในชั้นสูงๆ ดานมุมสุดของอาคารเพื่อตองการความสงบเงียบและความเปนสวนตัว  
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ลดเสียงรบกวนจากการจราจรบนถนนและเสียงรบกวนภายในโครงการ พื้นที่ สวนกลางมีความ

ตองการหองโถงขนาดใหญไมนอยกวา 16 ตารางเมตร     ลิฟท จํานวน 2 ตัวตออาคาร พื้นที่จอดรถ

จํานวน 1 คันตอหองพัก 1 หอง การใชพื้นที่บริการ ผูพักอาศัยตองการรานคาขนาดเล็ก สนามกีฬาใน

รม-กลางแจง รานซักรีด เสริมสวยและบริการขาวสารขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน เพื่อสรางสังคมที่ดี

ตอผูพักอาศัย 

ชัชรัช  เย็นบํารุง(2546) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการซ้ือหองชุดพักอาศัย 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบริโภค : กรณีศึกษาหองชุดพักอาศัยในครอบครองของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) จากการวิจัยพบวา  ดานราคาที่สงผลตอการซ้ือ ไดแก ราคาสูง

กวาตลาด คุมคากับราคา และราคาอยูในเกณฑที่รับภาระได ดานทําเลและ สถานที่ต้ังที่สงผลตอการ

ซื้อ ไดแก  อยูในทําเลที่ต้ังดี ทางเขาออกท่ีสะดวกการไปทํางานสะดวก ใกลหางสรรพสินคาและ

ส่ิงแวดลอมที่ดี ดานผลิตภัณฑ ที่สงผลตอการซ้ือ ไดแก สภาพอาคารที่ดี และสภาพหองชุดที่ดี ดาน

การสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอการซื้อ ไดแกเงื่อนไขดอกเบ้ียที่ถูก ระยะเวลาในการผอนที่นาน และ

การใหสินเช่ือในสัดสวนที่สูง 

เอมอร  วงษศิริ (2546) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปน

ที่อยูอาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤติเศรษฐกิจ(ป พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545)

ผลการวิจัยพบวา 1.ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเปนที่อยูอาศัย โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานผลิตภัณฑและดานทําเลที่ต้ัง อยูในระดับที่มากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการที่ตองการสราง

คอนโดมิเนียม จะตองพัฒนาคุณภาพการกอสราง การออกแบบสวยงาม มีพื้นที่ใชสอย เหมาะสม มี

การขอประปา ไฟฟา โทรศัพทไวใหโดยผูซื้อไมตองดําเนินการเอง 2. ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม มี

อิทธิพลอยูในระดับที่มาก ดังนั้นหากผูประกอบการตองการซื้อโครงการใหม ใหคํานึงถึงดานเศรษฐกิจ

เปนอยางมาก หากเศรษฐกิจภายในประเทศยังไมดี ประชากรก็ไมอยากเส่ียงในการซื้อทรัพยสิน 
 



บทที่3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัเร่ืองปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร  มีการดําเนินการวิจยัตามลําดับดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดระบบทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

1.การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
ประชากร           

              ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  บุคคลผูที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือ ผูที่พิจารณาจะซื้อ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร  
              กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  คือ บุคคลผูที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือ ผูทีพ่ิจารณาจะซื้อ

คอนโดมิเนยีม ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  ดังนั้นผูวิจัยจงึกาํหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตร  กรณีไมทราบจํานวนประชากร  (กัลยา  วานิชย

บัญชา.  2545 : 26)  โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ที ่  95%  และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณคาไมเกิน 5%  ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร 

          

        n      =                 Z 2  

                                  4E2         

 

เมื่อ             n      =      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                   Z      =      1.96  ที่ระดับความเช่ือมัน่ 95% 

                   E      =      ระดับคาความคลาดเคล่ือนทีย่อมรับไดกําหนดไวไมเกนิ 5% 
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แทนคาในสูตรไดดังนี้ 

                                 n    =     (1.96) 2 

                                                                           (4)(.05)2             

                                                                   =       385 

                         ดังนัน้  ขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง  และเพื่อปองกนัการ

สูญเสียของแบบสอบถามเนื่องจากอาจมคุีณสมบัติของแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ  จึงทําการ

เก็บตัวอยางเพิ่มแบบสอบถามเปนตัวอยางทัง้หมด 400 ตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
 สําหรับวธิีการเลือกกลุมตัวอยางของการวจิัยคร้ังนี ้  ผูวิจัยจะใชวิธกีารสุมตัวอยางโดยมี

ข้ันตอนดังนี ้

 ข้ันที่ 1  ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  random  sample) โดยแบงกลุม

ตัวอยางออกตามการแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเขตการปกครองมีจํานวนทัง้ส้ิน 50 

เขต  แบงออกเปน 6 กลุม  เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร (www.bma.go.th: ปรับปรุงคร้ังลาสุด  

วันที่ 20 สิงหาคม 2548) ไดแก 

      1.  กลุมรัตนโกสินทร  จํานวน 9 เขต  ไดแก  เขตบางซ่ือ  เขตดุสิต  เขตพญาไท  เขต

ราชเทวี  เขตปทุมวนั  เขตพระนคร  เขตปอมปราบศัตรูพาย  เขตสัมพนัธวงศ  และเขตบางรัก 

      2.  กลุมบูรพา  จาํนวน 9 เขต  ไดแก  เขตดอนเมือง  เขตหลักส่ี  เขตสายไหม  เขต

บางเขน  เขตจตุจักร  เขตลาดพราว  เขตบึงกุม  เขตบางกะป  และเขตวังทองหลาง 

      3.  กลุมศรีนครินทร  จํานวน 8 เขต  ไดแก  เขตสะพานสูง  เขตมนีบุรี  เขตหนองจอก  

เขตลาดกระบัง  เขตประเวศ  เขตสวนหลวง  เขตคลองสามวา  และเขตคันนายาว 

      4.  กลุมเจาพระยา  จํานวน 9 เขต  ไดแก  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตวัฒนา  เขต

คลองเตย  เขตบางนา  เขตพระโขนง  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  และเขตยานนาวา 

      5.  กลุมกรุงธนใต  จํานวน 8 เขต  ไดแก  เขตบางขุนเทียน  เขตบางบอน  เขตจอมทอง  

เขตทุงครุ  เขตราษฎรบูรณะ  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  และเขตบางแค 

      6.  กลุมกรุงธนเหนือ  จาํนวน 7 เขต  ไดแก  เขตบางพลัด  เขตตลิ่งชัน  เขตบางกอก

นอย  เขตบางกอกใหญ  เขตภาษีเจริญ  เขตหนองแขม  และเขตทวีวฒันา 

 

 
 
 
 

http://www.bma.go.th/
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ตาราง 2 การเลือกตัวอยาง 

 

                          ลักษณะชัน้ภูมิ                                                        เขต 

                        กลุมรัตนโกสินทร                                                    พญาไท 

                             กลุมบูรพา                                                        ลาดพราว 

                          กลุมศรีนครินทร                                                   ประเวศ 

                           กลุมเจาพระยา                                                      สาทร 

                           กลุมกรุงธนใต                                                       บางแค 

                          กลุมกรุงธนเหนือ                                                   ภาษีเจริญ 

 

 ข้ันที ่2  ใชวิธแีบบโควตา (Quota  Sampling)  โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแต

ละเขตการปกครองที่ถูกเลือกจากการใชวธิีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  random  sample) ใหมี

จํานวนเทากนัดังนี ้

 ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขต             =    ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหนมด 

                                                                                          จํานวนเขตการปกครองที่ถูกเลือก 

                                                                                     =    400 

                                                                                              6 

ดังนัน้ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขต                         =     67  ตัวอยาง 

 ดังนัน้  ขนาดของกลุมตัวอยางแตละเขตการปกครองที่ถูกเลือก  คือ  ใน 4 เขตการ

ปกครองแรกเทากบั 67 คน  และ 2 เขตการปกครองหลังเทากับ 66 คน ดังนี ้

 จํานวนกลุมตัวอยางของเขตพญาไท             =      67    คน 

 จํานวนกลุมตัวอยางของเขตลาดพราว          =      67    คน 

 จํานวนกลุมตัวอยางของเขตประเวศ             =      67    คน 

 จํานวนกลุมตัวอยางของเขตสาทร                =      67    คน 

 จํานวนกลุมตัวอยางของเขตบางแค              =     66    คน 

 จํานวนกลุมตัวอยางของเขตภาษีเจริญ         =     66    คน 

                                 รวม                               =     400    คน  

 ข้ันที ่3  ใชวิธกีารเลือกตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience  Sampling)  เพื่อ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามทีห่างสรรพสินคา  ชุมชน  หรืออาคารสาํนักงานที่อยูใน 
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เขตตางๆ ทัง้ 6 กลุมเขตการปกครองท่ีไดรับการสุมในข้ันที ่1 ไดแกผูบริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือเคย

ซื้อคอนโดมิเนยีม ในกรุงเทพมหานคร 
 

2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.ศึกษาเอกสารขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม 

 2.สรางแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  และพฤติกรรมการเลือกคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 3.รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถาม  แบงออกเปน 

3 สวน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 สวนคือ 

 สวนที่ 1  เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  

เพศ  อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชพี  รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด  จํานวน 7 ขอ  มีลักษณะคําถามเปนแบบมหีลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple  Choice  Questions) โดยใหเลือกตอบเพียงขอเดียว  แตละขอคําถามมีระดับการวัดขอมูล

ประเภทตางๆ ดังนี ้

 เพศ                      ระดับการวัดขอมูล  ประเภทนามบัญญัติ (Nominal  Scale) 

 อายุ                      ระดับการวัดขอมูล  ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal  Scale) 

                   สถานภาพสมรส     ระดับการวัดขอมูล   ประเภทนามบัญญัติ (Nominal  Scale)  

 ระดับการศึกษา     ระดับการวัดขอมูล  ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal  Scale) 

 อาชีพ                   ระดับการวัดขอมูล  ประเภทนามบัญญัติ  (Nominal  Scale) 

 รายได                  ระดับการวัดขอมูล  ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal  Scale) 

                    จํานวนสมาชิกในครอบครัวระดับการวัด ประเภทเรียงลําดับ(Ordinal Scale)  

 สวนที่  2     เปนคําถามที่เกีย่วกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  โดยแยกเปน

ปจจัยตางๆ ดังนี ้ ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  

ซึ่งขอคําถามทั้งหมด  ใชคําถามปลายปด  แบบ Numerical  Rating  Scale ลักษณะตัววัดแบบ Likert  

Scale โดยพิจารณาขอมูลแบบชวง (Interval  Scale) การใหคะแนนมีเกณฑดังนี ้
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                    คะแนน                                    ระดับคาคะแนน 
     5                                     มากที่สุด 

     4                                                          มาก 

     3                                                          ปานกลาง 

     2                                                          นอย 

     1                                                          นอยที่สุด 

 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว  ใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมาพจิารณา

ระดับความถี ่  ซึ่งมเีกณฑการพิจารณาดังนี ้  สูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละ

ระดับช้ัน  โดยใชสูตรการคํานวณชวงความกวางของช้ัน (มัลลิกา  บนุนาค.2537 : 29) ดังนี ้

 

 ความกวางของช้ัน           ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลทีม่ีคาตํ่าสุด 

                         จํานวนช้ัน 

 

                                                         =           5 – 1 

                                                                         5 

                                                         =           0.8 

 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน  

 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00   หมายถงึ   ขีดความสามารถอยูในระดับสูงมาก 

 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20   หมายถงึ   ขีดความสามารถอยูในระดับสูง 

 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40   หมายถงึ   ขีดความสามารถอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60   หมายถงึ   ขีดความสามารถอยูในระดับตํ่า 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80   หมายถงึ   ขีดความสามารถอยูในระดับตํ่ามาก 

 

 สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย ขนาดของพ้ืนที่ใชสอยที่ตองการซื้อ งบประมาณในการซื้อ บุคคลที่มี

อิทธิพลตอการซื้อ 
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3.ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา  เอกสาร  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบเขต

ของการวิจัย 

 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร  เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของ

แบบสอบถามจะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัยยิ่งข้ึน 

 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ     เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอง  และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกไข 

 4.   นาํแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try  Out) กับกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 ชดุ  เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 

(Cronbach) (กัลยา  วานิชยบัญชา.2546 : 449) 

 
4.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัในคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) โดยมุงศึกษาปจจัยที่

สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจยั เพื่อนํามาวเิคราะหจาก 2 แหลง ดังนี้     

 1.  แหลงขอมลูปฐมภูมิ (Primary  data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางทัง้หมด 400 คน  โดยมีข้ันตอนการดําเนนิงานดังนี ้

      1 . 1ขอจดหมายจาก บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย เพื่ อ ข อคว าม ร ว มมื อ ใ นกา รตอบ        

แบบสอบถาม                                         

      1.2ฝกอบรมเจาที่ผูเก็บขอมูลแบบสอบถามเพื่อใหทราบข้ันตอนและวิธีการเก็บ                         

ขอมูล 

      1.3  ดําเนนิการเก็บขอมลูจากผูบริโภคตามที่ไดกําหนดไว 

 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  data)  ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู

รวบรวมไว  ดังนี ้ 

      2.1  หนงัสือทางวิชาการ  บทความ  วิทยานพินธ  และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

      2.2  วารสารตางๆ 

      2.3  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
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5.  การจัดระบบทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
              เมื่อไดแบบสอบถามคืนกลับมาแลวผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ

ตอไปนี้  ไดแก 

               1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสอบถาม  เพื่อคัดแบบสอบถามไมสมบูรณออก 

               2. การลงรหัส (Coding) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณถูกตองเรียบรอยมา

ลงรหัสตามที่กําหนอไวในแบบสอบถามแตละสวน 

               3.  การประมวลผลขอมูล (Processing) นาํแบบสอบถามทีล่งรหัสเรียบรอยแลวมาบันทึกลง

ในคอมพวิเตอรและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถติิสําเร็จรูป SPSS      

 

6. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการคํานวณคาสถิติเบ้ืองตนของขอมลูที่เก็บรวบรวม  เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ

ระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  โดยใชสถิติดังนี ้
 1.  สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive  Statistic) 
      1.1  การหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรดังนี้  (ชูศรี  วงศรัตนะ . 2544 : 35) 

                                                 

                                               X       =      
n
X∑  

 

  เมื่อ                   แทน        คาคะแนนเฉล่ีย X

                                             ∑X แทน       ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                                                   n แทน       ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                                 

                           1.2   การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี ้

                                                  

                                                          P     =         f x 100 

                                                                             n
                    

                             เมื่อ               P          แทน        คารอยละ หรือ คาเปอรเซ็นต 

      ƒ แทน คาความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ 

        n แทน คาจํานวนความถี่ทั้งหมด หรือ คาขนาดของ 
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         กลุมตัวอยาง 

 1.3  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation  หรือ  S.D.)  โดยใชสูตรดังนี้ 

(กัลยา  วานิชยบัญชา.  2545 : 48) 

    S.D. = ( )= ∑−∑..
2

2

2
DS

N
xxN  

   
     โดยที ่     S.D.    แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             X    แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

         ∑x2   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

                 (∑x)2    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

            n    แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

                 n-1      แทน    จํานวนตัวแปรอิสระ 

  
 2.  สถิติทีใ่ชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  

     การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  โดยใชหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา(α - 

Coefficent)  โดยใชสูตรของ  Cronbach  (กัลยา  วานชิยบัญชา.  2546 : 449)   

    

             Cronbach’s alpha (α)  =   
ianceariancek

ianceariancek
varcov)1(1

varcov
+

 

  

เมื่อ     k    แทน        จํานวนคําถาม 

    ariancecov   แทน        คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวาง 

                     คําถามตาง ๆ 

    iancevar          แทน         คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

   
    3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

  สถิติการทดสอบไคสแควร (Chi – Square) มีสูตรการคํานวณดังนี ้

 

                                        =        
2χ

( )
E

EO∑ − 2

 

               เมื่อ              แทน     คาไคสแควร 2χ
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                            O         แทน     คาความถี่ที่ไดจากการสังเกต 

                            E          แทน     คาความถ่ีที่คาดหวงัไวหรือความถี่ที่ไดมาตามทฤษฎี 

 

  การหาระดับความสัมพนัธของ Cramer’s V มีสูตรการคํานวณดังนี ้(บญุธรรม  กิจปรีดา

บริสุทธิ์. 2543 : 332) 

 

Cramer’s V   = 
)1(

2

−tn
χ  

 

                    โดยที่   Cramer’s V      แทน     สัมประสิทธิ์  Cramer’s V 

                                          2χ แทน     คาของ X2 จากการทดสอบความเปนอิสระตอกนั 

                               n               แทน     ขนาดของตัวอยาง 

                       t                             แทน     จาํนวนแถวหรือจํานวนสดมภที่มีคานอย 

 

              สถิติที่ใชวัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เปนขอมูลชนิด

สเกลอันดับ  มีสูตรการคํานวณดังนี้ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543 : 332) 

 

Somers’s d     =              NS – ND 

        NS + ND +TY 

 

                   โดยที่    Somers’ d       แทน     สัมประสิทธิ์  Somers’ d 

                               NS            แทน     จาํนวนคูที่มีอันดับเหมือนกันทั้ง 2 ตัวแปร 

                               ND           แทน      จาํนวนคูที่มีอันดับตางกนัทัง้ 2 ตัวแปร 

                            TY                      แทน      จํานวนคูที่มีลําดับการเรียงซ้ําของตัวแปรตาม 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (ชูศรี  วงศรัตนะ.2544 : 324) 
 คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ  ระดับความสมัพันธ 
         0.91 – 1.00         สัมพนัธสูงมาก 

   0.71 – 0.90         สัมพนัธสูง 

   0.31 – 0.70         สัมพนัธปานกลาง 

   0.01 – 0.30         สัมพนัธตํ่า 

                   0.00           ไมสัมพนัธ  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการซื้อ คอนโดมิเนียม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร การ

วิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ

ตางๆ  ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล    
  H0    แทน         สมมติฐานหลัก      

  H1     แทน         สมมติฐานรอง  

  N               แทน         จํานวนกลุมตัวอยาง                                                                 

           X               แทน         คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

              S.D.           แทน         คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
2

                    χ แทน          คาสถิติการทดสอบไคสแควร   (chi- square)                                                     

              Cramer’V    แทน         ระดับความสัมพันธ ในการวัดตัวแปรมาตรานามบัญญัติ 

              Somer’d      แทน         ระดับความสัมพันธในการวัดตัวแปรมาตราเรียงลําดับ 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
     ในการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้  

ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับหัวขอเปน 3 ตอน 

ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร (ปจจัยดานบุคคล) ของผูตอบ

แบบสอบถามที่    ผูบ ริโภคที่ซื้อคอนโดมิ เนียม  หรือ  ผูที่พิจารณาจะซื้อคอนโดมิ เนียม  ใน 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว   

    ตอนที่ 2 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

คอนโดมิเนียม ของผูตอบแบบสอบถาม  

    ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน    
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามที่   ผูบริโภคที่ซื้อ

คอนโดมิเนียม หรือ ผูที่พิจารณาจะซื้อคอนโดมิเนียม ใน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว  โดยแจกแจง

จํานวน คารอยละ ดังนี้  

ตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

 

221 

179 

 

55.3 

44.8 

1.  เพศ 
หญิง                                                                                         

       ชาย 

รวม 400 100.0 
2.   

101 

126 

60 

85 

28 

 

25.3 

31.5 

15.0 

21.3 

7.0 

อายุ 
       อายุไมเกิน 25 ป 

       26 – 30 ป 

       31 – 35 ป 

       36 – 40  ป 

       41 ปข้ึนไป                                                                         

รวม 400 100.0 
3.  

259 

141 

 

64.8 

35.3 

สถานภาพสมรส 
      โสด 

       สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 400 100.0 

4.   

63 

288 

49 

 

15.8 

72.0 

12.3 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
       ตํ่ากวาปริญญาตรี  

       ปริญญาตรี 

       สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ตอ)   

   

ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

 

193 

180 

27 

 

48.3 

45.0 

6.8 

5. อาชีพ 
       ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน                                                  

       ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ 

รวม 400 100.0 
6.  

184 

182 

32 

2 

 

46.0 

45.0 

8.0 

.5 

รายไดตอเดือน 
       ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 

       20,001-40,000 บาท 

       40,001-60,000 บาท 

       60,001-80,000 บาท 

รวม 400 100.0 

7.  

144 

160 

96 

 

36.0 

40.0 

24.0 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
       1 - 2 คน 

       3 - 4 คน 

      5 คนข้ึนไป        

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน จาํแนก

ตามตัวแปรไดดังนี ้

1. ดานเพศ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เปนเพศหญิงจํานวน 221 

คน  คิดเปนรอยละ 55.3 และเพศชายจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 

2. ดานอายุ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุ 26 – 30 ป   จาํนวน  

126  คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ อายุไมเกนิ 25 ป จํานวน 101คน คิดเปนรอยละ 25.3 อายุ

ระหวาง 36 – 40 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ21.3 ระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอย

ละ 15.0  และมีอายุ มากกวา 41 ปข้ึนไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 
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3. สถานภาพสมรส แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ    มีสถานภาพโสด  

คิดเปนรอยละ 64.8  และ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 35.3  

4. ระดับการศึกษาสูงสุด แสดงใหเห็นวา         ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน 63 คิดเปนรอยละ 15.8 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ 12.3  

5. อาชีพ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/หางรานจํานวน 

180 คน คิดเปนรอยละ 45.0  ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8  

      6.   ดานรายไดตอเดือน     แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ   มีรายไดตอ 

เดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาทจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือ 20,001-

40,000 บาทจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รายได 40,001-60,000 บาทจํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 8.0 และ รายได 60,001-80,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ .5  

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว       แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ   ม ี

สมาชิก  ในครอบครัว 3 – 4 คน จาํนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ1 – 2 คน จาํนวน 

144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 และ 5 คนข้ึนไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 

 

เพื่อใชขอมูลสําหรับการวิเคราะหดวยสถิติการทดสอบ ไคสแควร ผูวิจัยจึงไดทําการจัดกลุม

ใหม  เพื่อใหสามารถทดสอบสมมติฐานได   

 

ตาราง 4 จํานวน  และคารอยละ  ของขอมูลทั่วไป 

 

ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

 

221 

179 

 

55.3 

44.8 

1.  เพศ 
หญิง                                                                                        

       ชาย 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4  (ตอ)   
 

ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

 

101 

126 

60 

85 

28 

 

25.3 

31.5 

15.0 

21.3 

7.0 

2.  อายุ 
       อายุไมเกิน 25 ป 

       26 – 30 ป 

       31 – 35 ป 

      36 – 40  ป 

      41 ปข้ึนไป                                                                          

รวม 400 100.0 
3.  

259 

141 

 

64.8 

35.3 

สถานภาพสมรส 
      โสด 

       สมรส/อยูดวยกัน 

รวม 400 100.0 

4.   

63 

288 

49 

 

15.8 

72.0 

12.3 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
       ตํ่ากวาปริญญาตรี  

       ปริญญาตรี 

       สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 400 100.0 

5.  

193 

180 

27 

 

48.3 

45.0 

6.8 

อาชีพ 
       ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

       พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน                                           

       ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ 

รวม 400 100.0 

6.  

184 

182 

34 

 

 

46.0 

45.5 

8.5 

รายไดตอเดือน 
      ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 

     20,001-40,000 บาท 

     40,001 บาทข้ึนไป 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 4  (ตอ)   
 

ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

 

144 

160 

96 

 

36.0 

40.0 

24.0 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
     1 - 2 คน 

     3 - 4 คน 

     5 คนข้ึนไป        

รวม 400 100.0 

 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน จําแนก

ตามตัวแปรไดดังนี้ 

1. ดานเพศ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 221คน  

 คิดเปนรอยละ 55.3 และเพศชายจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 ตามลําดับ 

  2. ดานอายุ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ อายุ26 – 30 ป   จํานวน 

126คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ อายุไมเกิน 25 ป จํานวน 101คน คิดเปนรอยละ 25.3 อายุ

ระหวาง 36 – 40 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ21.3 ระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอย

ละ 15.0  และมีอายุ มากกวา 41 ปข้ึนไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 

  3. สถานภาพสมรส แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด คิด

เปนรอยละ 64.8 และ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 35.3 ตามลําดับ 

  4.ระดับการศึกษาสูงสุด แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 63 คิด

เปนรอยละ 15.8 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ 

  5.อาชีพ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/หางรานจํานวน 180 คน คิด

เปนรอยละ 45.0  ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ 

  6. ดานรายไดตอเดือน แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอ         

เดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาทจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือ 20,001-

40,000 บาทจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และรายได 40,001บาทข้ึนไปจํานวน 34 คน คิดเปน

รอยละ 8.5 ตามลําดับ 
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  7.จํานวนสมาชิกในครอบครัวแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี      สมาชิก  

ในครอบครัว 3 – 4 คน จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ1 – 2 คน จํานวน 144 คน 

คิดเปน รอยละ 36.0 และ 5 คนข้ึนไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 

คอนโดมิเนียม ของผูตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูล  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ของผูตอบแบบสอบถาม  โดยวิเคราะห คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ดังนี้ 

 

ตาราง 5    คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ 

       พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม 

 

 ระดับความสาํคัญ 
สวนประสมทางการตลาด X  S.D. แปลผล 
ดานผลิตภัณฑ(คุณภาพผลิตภัณฑ)    
      คุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง 3.91 .917 มาก 

     ความแข็งแรงคงทนของโครงสรางคอนโดมิเนียม 4.31 .797 มากที่สุด 

เฟอรนิเจอรภายในคอนโดมิเนียมมีคุณภาพดี 3.87 .753 มาก     

ความมีชื่อเสียงของโครงการในดานคุณภาพของคอนโดมิเนียม 4.12 .649 มาก     

คลับเฮาส / สโมสร 3.79 .965 มาก 

รวม 3.99 .411 มาก 

ดานผลิตภัณฑ (การออกแบบ)    

   การออกแบบที่สวยงามทันสมัย 4.05 .842 มาก 

   การออกแบบพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสม 4.33 .688 มากที่สุด 

   มีพื้นที่จอดรถกวางขวาง 4.22 .711 มากที่สุด 

   ความมีชื่อเสียงของคอนโดมิเนียมในดานการออกแบบ 3.54 .707 มาก 

รวม 4.03 .465 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

   

 ระดับความสาํคัญ 

สวนประสมทางการตลาด X  S.D. แปลผล 

 
3.95 

 

.878 

 ดานผลิตภัณฑ(ความหลากหลาย) 
   คอนโดมิเนียมมีขนาดของหองใหเลือกหลายขนาด มาก 

   รูปแบบของหองท่ีมีใหเลือกมากกวา 2 รูปแบบขึ้นไป 3.97 .892 มาก 

   ความหลากหลายของส่ิงอํานวยความสะดวก 4.20 .820 มาก 

รวม 4.03 .712 มาก 

4.44 .598 ดานผลิตภัณฑ(การรับประกัน) 
    รับประกันซอมแซมหลังการขาย 

มากที่สุด 

    รับประกันความเสียหายของวัสดุภายในหอง 4.64 .588 มากที่สุด 

รวม 4.54 .539 มากท่ีสุด 

รวมดานผลิตภัณฑ 4.15 .407 มาก 

ดานราคา(การกําหนดราคา)    

      ราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหอง 4.48 .625 มากที่สุด 

      ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทําเลที่ต้ัง        4.70 .566 มากที่สุด 

      ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหอง 4.55 .720 มากที่สุด 

      คาบํารุงรักษาตอตารางเมตร 4.24 .831 มากที่สุด 

รวม 4.49 .506 มากท่ีสุด 

  ดานราคา(การใหสวนลด)    

   สิทธิพิเศษสวนลดเงินสด 4.26 .767 มากที่สุด 

   ใหสวนลดในวันโอนกรรมสิทธิ์                 4.55 .670 มากที่สุด 

รวม 4.40 .615 มากท่ีสุด 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

   

 ระดับความสาํคัญ 

สวนประสมทางการตลาด X  S.D. แปลผล 

 ดานราคา( เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ)    

  อัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารต่ํา 4.46 .810 มากที่สุด 

  จัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่หลากหลาย 4.15 .929 มาก 

  ระยะเวลาผอนชําระเงินนานขึ้น 3.98 1.052 มาก 

รวม 4.20 .691 มาก 

4.36 .475 รวมดานราคา มากที่สุด 

ดานทําเลท่ีต้ัง    

  ความสะดวกในการเดินทาง 4.60 .648 มากที่สุด 

  ทําเลที่ต้ังใกลแหลงชุมชน 4.32 .731 มากที่สุด 

  ใกลระบบขนสง เชน รถไฟฟา 4.74 .609 มากที่สุด 

  ทําเลที่ต้ังมีสภาพแวดลอมที่ดี 4.48 .772 มากที่สุด 

รวมดานทําเลท่ีต้ัง 4.53 .467 มากท่ีสุด 
การสงเสริมการตลาด    

     การโฆษณาประชาสัมพันธผานทุกส่ือ 3.63 .734 มาก 

    การจัด บูธ ตามสถานที่ตางๆ เชน ศูนยการคา 3.49 1.023 มาก 

     การมอบสวนลดพิเศษ 4.41 .757 มากที่สุด 

    พนักงานขายมีอัธยาศัยที่ดีมีคุณภาพในการนําเสนอ 4.10 .672 มาก 

รวมดานการสงเสริมการตลาด 3.90 .609 มาก 

 

จากตาราง 5    ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม โดยพิจารณารายดานดังนี้ 
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1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ4.15 

                  1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คุณภาพผลิตภัณฑ)    มีความสําคัญโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  

           ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ความแข็งแรงคงทนของ

โครงสรางคอนโดมิเนียม  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.31 

           ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ      ความมีชื่อเสียงของโครงการใน

ดานคุณภาพของคอนโดมิเนียม มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.21 คุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง        มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.91 เฟอรนิเจอรภายในคอนโดมิเนียมมีคุณภาพดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 และ 

คลับเฮาส / สโมสร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ตามลําดับ 

          1.2 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (การออกแบบผลิตภัณฑ) มีความสําคัญโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

           ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การออกแบบพื้นที่ใชสอยให

เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และ มีพื้นที่จอดรถกวางขวาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 

          ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   การออกแบบที่สวยงามทันสมัย  มี

คาเฉล่ียเทากับ  4.05 และ ความมีชื่อเสียงของคอนโดมิเนียมในดานการออกแบบ มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.54 

         1.3  ปจจัยดานผลิตภัณฑ(ความหลากหลาย)มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับ

มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

          ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ   ความหลากหลายของส่ิงอํานวย

ความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20   รูปแบบของหองที่มีใหเลือกมากกวา 2 รูปแบบข้ึนไปมีคาเฉลี่ย

เทากับ  3.97  และ  คอนโดมิเนียมมีขนาดของหองใหเลือกหลายขนาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.95 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ(การรับประกนัสินคา)     มีความสาํคัญโดยรวมอยู       1.4 

ในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลีย่เทากับ  4.54 

          ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  รับประกันความเสียหายของ

วัสดุภายในหอง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.64  และ  รับประกันซอมแซมหลังการขาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.44 

     2. ปจจัยดานราคา  พบวา  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ

4.36 

               2.1 ปจจัยดานราคา(การกําหนดราคา) มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49 
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                 ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและทําเลที่ต้ัง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.70  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหอง                

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.55  ราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหองมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.48  และคาบํารุงรักษา

ตอตารางเมตร   มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.24 

             2.2  ปจจัยดานราคา(การใหสวนลด)มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  มี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.40 

              ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ใหสวนลดในวันโอน

กรรมสิทธิ์  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.55  และ  สิทธิพิเศษสวนลดเงินสด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

           2.3 ปจจัยดานราคา(เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ)มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับ

มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.20 

                ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  อัตราดอกเบ้ียเงินกูของ

ธนาคารตํ่า  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.46 

                  ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ระยะเวลาผอนชําระเงินนานข้ึน

มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.98  และ  จัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินที่หลากหลาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.15 

   3.ปจจัยดานทําเลท่ีต้ัง พบวา  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ

4.53 

           ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ใกลระบบขนสง เชน รถไฟฟา  มี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.74  ความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.60  ทําเลที่ต้ังมีสภาพแวดลอม

ที่ดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.48  และ  ทําเลที่ต้ังใกลแหลงชุมชน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.32 

 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ  3.90 

          ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การมอบสวนลดพิเศษ มีคาเฉลี่ย

เทากับ  4.41 

         ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พนักงานขายมีอัธยาศัยที่ดีมีคุณภาพ

ในการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.10  การโฆษณาประชาสัมพันธผานทุกส่ือ   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63  

และ  การจัด บูธ ตามสถานที่ตางๆ เชน ศูนยการคา มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ของผูตอบแบบสอบถาม 
  
ตาราง 6 จํานวน และ คารอยละ ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม จํานวน(คน) รอยละ 
1. งบประมาณในการซ้ือ   

   1,000,000 – 1,500,000 บาท 164 41.0 

   1,500,001 - 2,000,000 บาท 119 29.8 

   2,000,001 - 2,500,000 บาท   73 18.3 

   2,500,001 -3,000,000 บาท    26 6.5 

    3,000,001 ข้ึนไป               18 4.5 

รวม 400 100.00 
2. ขนาดพื้นที่ใชสอย   

     ตํ่ากวา 30 ตารางเมตร 27 6.8 

      31 – 40 ตารางเมตร 156 39.0 

     41 – 50 ตารางเมตร                           111 27.8 

     51 – 60 ตารางเมตร 91 22.8 

     61 ตารางเมตรข้ึนไป 15 3.8 

รวม 400 100.00 

3. กลุมที่มีอิทธิพล   

      ตัวทานเอง 265 66.3 

     ญาติพี่นอง/เพื่อน 7 1.8 

     บุคคลในครอบครัว 90 22.5 

     พนักงานขาย 21 5.3 

    อ่ืนๆ   17 4.3 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 6 แสดงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ   คอนโดมิเนียม     ของผูตอบแบบสอบถาม 

ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตัวแปรไดดังนี้ 
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 งบประมาณในการซ้ือ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชงบประมาณในการซ้ือ 

ระหวาง  1,000,000 – 1,500,000 บาท  มีจํานวน 164  คน  คิดเปนรอยละ  41.0  รองลงมาคือ ใช

งบประมาณในการซื้อ ระหวาง 1,500,001 - 2,000,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ  29.8  

ใชงบประมาณในการซื้อ ระหวาง2,000,001 - 2,500,000 บาท  มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ  18.3 

ใชงบประมาณในการซื้อ ระหวาง  2,500,001 -3,000,000 บาท    มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ  6.5 

และ  ใชงบประมาณในการซื้อ 3,000,001 ข้ึนไป มีจํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ  4.5 ตามลําดับ 

ขนาดพื้นที่ใชสอย  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการขนาดพื้นที่ใชสอยระหวาง 

31 – 40 ตารางเมตร  มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ  39.0  รองลงมาคือ ตองการขนาดพื้นที่ใชสอย

ระหวาง 41 – 50 ตารางเมตร    มีจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ  27.8  ตองการขนาดพื้นที่ใชสอย

ระหวาง 51 – 60 ตารางเมตร  มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 ตองการขนาดพื้นที่ใชสอยตํ่ากวา 

30 ตารางเมตร มีจํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ 6.8  และ ตองการขนาดพื้นที่ใชสอย 61 ตารางเมตร

ข้ึนไป มีจํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  3.8  ตามลําดับ 

กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อโดยตัดสินใจ

ซื้อดวย ตัวทานเอง มีจํานวน 265  คน  คิดเปนรอยละ  66.3   รองลงมาคือตัดสินใจซื้อดวย บุคคลใน

ครอบครัว  มีจํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  22.5 ตัดสินใจซื้อดวย พนักงานขาย  มีจํานวน  21  คน  

คิดเปนรอยละ  5.3  ตัดสินใจซ้ือดวย บุคคลอ่ืนๆ  มีจํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ  4.3  และ  

ตัดสินใจซื้อดวย ญาติพี่นอง/เพื่อน มีจํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  1.8  ตามลําดับ 

      

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมติฐานผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังตอไปนี้         

           

สมมติฐานขอท่ี 1 เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1.1  เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

  H0  : เพศไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ 
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 H1   :  เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ 

 

ตาราง 7 การทดสอบความสัมพันธของเพศกับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีมดาน 

      งบประมาณที่ซื้อ 

 

งบประมาณ 

เพศ 1ลาน- 

1.5 ลาน 

1.5 ลาน- 

2 ลาน 

2 ลาน- 

2.5 ลาน 

2.5 ลาน – 

3 ลาน 

3 ลาน 

ข้ึนไป 

รวม 

ชาย 58 98 50 15 0 221 

หญิง 106 21 23 11 18 179 

164 119 73 26 18 400 รวม 
 

2χ =89.046        Sig(2-tailed) =  0.000               Cramer’s V =0.472       Sig. = .000 

 

จากตาราง7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุกับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ดานงบประมาณที่ซื้อพบวามีคา 
2

 เทากับ 89.046    และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอย

กวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพนัธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณทีซ่ื้อ ในระดับปานกลาง ในทศิทาง บวกโดยมีคาเทากับ 0.472   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1.2  เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 H0  :   เพศไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 
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 H1   :  เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง  8 การทดสอบความสัมพันธของเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ 

      ใชสอย 

 

ดานพื้นที่ใชสอย 

เพศ ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 50 51 – 60 61 ตร.ม. 

ข้ึนไป ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ชาย 16 66 78 60 1 221 

หญิง 11 90 33 31 14 179 

รวม 27 156 111 91 15 400 
 

2χ  = 39.934        Sig(2-tailed) =  0.000               Cramer’s V =0.314       Sig. = .000 

 

จากตาราง  8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ดานดานพื้นที่ใชสอยพบวามีคา 
2

 เทากับ 39.934  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอย

กวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวกโดยมีคาเทากับ 0.314       อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1.3  เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

 H0  :  เพศไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 
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 H1   :  เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 9   การทดสอบความสัมพันธของเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มี 

      อิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

กลุมทีม่ีอิทธพิล 

เพศ ตัวทานเอง ญาติพี่

นอง/เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังาน

ขาย 

อ่ืนๆ รวม 

ชาย 148 4 66 0 3 221 

หญิง 117 3 24 21 14 179 

รวม 265 7 90 21 17 400 
 

2χ = 47.602       Sig(2-tailed) =  0.000          Cramer’s V =   0 .345           Sig. = .000 

 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเพศ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจพบวามีคา 
2

 เทากับ 47.602  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   

0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    เพศ มีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา เพศ มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพล ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.345   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 
สมมติฐานขอท่ี 2 อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2.1  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 
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 H0  :   อายุไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ 

  H1   :  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ 

 

ตาราง 10    การทดสอบความสัมพันธของอายุ       กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมดาน 

     งบประมาณที่ซื้อ 

 

งบประมาณ 

อาย ุ 1ลาน- 1.5 

ลาน 

1.5 ลาน- 2 

ลาน 

2 ลาน- 2.5 

ลาน 

2.5 ลาน – 

3 ลาน 

3 ลาน ข้ึน

ไป 

รวม 

ไมเกิน25 ป 25 73 3 0 0 101 

26 – 30 ป 54 26 34 11 1 126 

31 – 35 ป        41 4 1 0 14 60 

36 – 40 ป 42 2 29 12 0 85 

41 ปข้ึนไป 2 14 6 3 3 28 

164 119 73 26 18 400 รวม 
 

2χ  =   248.613             Sig(2-tailed) =  0.000          Somer’d = 0.064        Sig. = 0.070 

 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีม

ดานงบประมาณที่ซื้อ พบวามีคา 
2

 เทากับ 248.613   และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่ง

นอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรม

การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา อายุมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณที่ซื้อ ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.064  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05     
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การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2.2  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

  H0  :    อายุไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 H1   :  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 11 การทดสอบความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ 

     ใชสอย 

 

พื้นที่ใชสอย 

อาย ุ ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 50 51 – 60 61 ตร.

ม. ข้ึน

ไป 

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ไมเกิน25 ป 0 36 37 25 3 101 

26 – 30 ป 11 44 46 25 0 126 

31 – 35 ป                          16 27 3 3 11 60 

36 – 40 ป 0 42 15 28 0 85 

41 ปข้ึนไป 0 7 10 10 1 28 

27 156 111 91 15 400 รวม 
 

2χ  =   133.913  Sig(2-tailed) =   0.000               Somer’d = 0.024             Sig. = 0.513 

 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีม

ดาน พื้นที่ใชสอย พบวามีคา  เทากับ 133.913  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอย

กวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2χ
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และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา อายุมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.024   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2.3  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

 H0  :    อายุไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

  H1   :  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 12 การทดสอบความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่ 

     มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

กลุมทีม่ีอิทธพิล 

อาย ุ ตัวทาน

เอง 

ญาติพี่

นอง/

เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังาน

ขาย 

อ่ืนๆ รวม 

ไมเกิน25 ป 67 3 28 0 3 101 

26 – 30 ป 97 3 15 0 11 126 

31 – 35 ป                          32 0 28 0 0 60 

36 – 40 ป 55 1 5 21 3 85 

41 ปข้ึนไป 14 0 14 0 0 28 

265 7 90 21 17 400 รวม 
 

2χ =138.631   Sig(2-tailed) =  0.000               Cramer’s V =   0 .294              Sig. = .000 

 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีม

ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจพบวามีคา 
2

 เทากับ 138.631   และคา   Sig(2-tailed) เทากับ    χ
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0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    อายุมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา อายุมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพล ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.294   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3.1 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :   สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

ตาราง 13       การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

     คอนโดมิเนียมดานงบประมาณ 

  

งบประมาณ 

สถานภาพ 1ลาน- 

1.5 ลาน 

1.5 ลาน- 2 ลาน- 2.5 3 ลาน

ข้ึนไป 2 ลาน 2.5 ลาน ลาน– 3 

ลาน 

รวม 

โสด 101 102 29 23 4 259 

สมรส/อยูดวยกัน 63 17 44 3 14 141 

รวม 164 119 73 26 18 400 
 

2χ =64.330   Sig(2-tailed) =0.000                  Cramer’s V =0.401           Sig. = 0.000 
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมดานงบประมาณพบวามีคา 
2

 เทากับ 64.330   และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   

0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   สถานภาพสมรสมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.401 อยางมนียัสําคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3.2 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย  สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 14     การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

     คอนโดมิเนียมดานพื้นที่ใชสอย 

  

พื้นที่ใชสอย 

สถานภาพ ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 

50 

51 – 60 61 ตร.

ม. ข้ึน

ไป 

ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ตร.ม. 

โสด 11 127 89 29 3 259 

สมรส/อยูดวยกัน 16 29 22 62 12 141 

รวม 27 156 111 91 15 400 
 

2χ =93.637   Sig(2-tailed) = 0.000             Cramer’s V =0.484               Sig. = 0.000 
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมดานพื้นที่ใชสอยพบวามีคา 
2

เทากับ 93.637  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ

ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอยในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.484 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05    

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3.3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :   สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   : สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง15 การทดสอบความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 

     ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

  

กลุมทีม่ีอิทธพิล 

สถานภาพ ตัวทานเอง ญาติพี่

นอง/

เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังาน

ขาย 

อ่ืนๆ รวม 

โสด 175 7 42 21 14 259 

สมรส/อยูดวยกัน 90 0 48 0 3 141 

รวม 265 7 90 21 17 400 
 

2χ = 30.638        Sig(2-tailed) =0.000                  Cramer’s V = 0.277         Sig. =0.000 
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมดานพื้นที่ใชสอยพบวามีคา 
2

เทากับ 30.638และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ

ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.227  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
สมมติฐานขอที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4.1  ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   : ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
64 

 ตาราง 16 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 1ลาน- 

1.5 

ลาน 

1.5 ลาน- 2 ลาน- 2.5 ลาน– 

3 ลาน 

3 ลาน

ข้ึนไป 2 ลาน 2.5 ลาน 

รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 53 4 0 3 3 63 

ปริญญาตรี 95 99 67 23 4 288 

สูงกวาปริญญาตรี 16 16 6 0 11 49 

รวม 164 119 73 26 18 400 
 

2χ =109.903               Sig(2-tailed) = 0.000           Somer’d =0.317         Sig. = 0.000 

 

จากตาราง16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมดาน ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 109.903 และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานงบประมาณ ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.317  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 
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H1   : ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง17 การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  

      ดานพื้นที่ใชสอย 

 

พื้นที่ใชสอย 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 50 51 – 60 61 ตร.

ม. ข้ึน

ไป 

ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 27 25 7 4 0 63 

ปริญญาตรี 0 102 99 83 4 288 

สูงกวาปริญญาตรี 0 29 5 4 11 49 

รวม 27 156 111 91 15 400 
 

2χ = 235.806              Sig(2-tailed) =  0.000          Somer’d = 0.333          Sig. =0.000 

 

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมดาน ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 235.806    และคา   Sig(2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานพื้นที่ใชสอย ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.333  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 4.3  ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 



       
66 

H0  :   ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   :  ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

 ตาราง 18     การทดสอบความสัมพันธของระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

กลุมทีม่ีอิทธพิล 

ระดับการศึกษา ตัวทานเอง ญาติพี่นอง/

เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังาน

ขาย 

อ่ืนๆ รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 10 0 21 21 11 63 

ปริญญาตรี 221 7 54 0 6 288 

สูงกวาปริญญาตรี 34 0 15 0 0 49 

รวม 265 7 90 21 17 400 
 

2χ = 181.694        Sig(2-tailed) = 0.000          Cramer’s V =0.477            Sig. =0.000 

 

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจพบวามีคา 
2

เทากับ 181.694  และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

χ

และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.477   อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05    
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สมมติฐานขอที่ 5 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5.1  อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  อาชีพไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   : อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 19 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดาน 

งบประมาณ         

 

งบประมาณ 

อาชีพ 1ลาน- 

1.5 

ลาน 

1.5 2 ลาน- 2.5 3 

ลาน- 2.5 ลาน– 3 

ลาน 

ลาน

ข้ึนไป 

รวม 

2 ลาน ลาน 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 52 59 58 12 12 193 

พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน 109 42 9 14 6 180 

ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ 3 18 6 0 0 27 

รวม 164 119 73 26 18 400 
 

2χ = 84.412         Sig(2-tailed) =0.000         Cramer’s V = 0.325            Sig. =0.000 

 

จากตาราง 19  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

เทากับ 84.412  และคา   Sig(2-tailed) เทากบั   0.000 

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   อาชีพมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ
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และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   อาชีพ

มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.325  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5.2 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  อาชีพไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   : อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง 20 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดาน 

       พื้นที่ใชสอย 

 

พื้นที่ใชสอย 

อาชีพ ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 50 51 – 60 61 ตร.ม. 

ข้ึนไป ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 54 72 55 12 193 

พนกังานบริษทัเอกชน/

หางราน 

27 96 24 33 0 180 

ธุรกิจสวนตัว/ประกอบ

อาชีพอิสระ 

0 6 15 3 3 27 

รวม 27 156 111 91 15 400 
 

2χ = 97.535     Sig(2-tailed) = 0.000           Cramer’s V =0.349              Sig. =0.000 

 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมดานพื้นที่ใชสอยพบวามีคา 
2

เทากับ 97.535  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   อาชีพมีความสัมพันธตอ 

χ
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   อาชีพ

มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.349 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 5.3 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  อาชีพไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   : อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 21 การทดสอบความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดาน  

       กลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

กลุมทีม่ีอิทธพิล 
อาชีพ ตัวทาน

เอง 

ญาติพี่

นอง/

เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังา

นขาย 

อ่ืนๆ รวม 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 172 1 20 0 0 193 

พนกังานบริษทัเอกชน/หางราน 84 3 55 21 17 180 

ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพ

อิสระ 

9 3 15 0 0 27 

รวม 265 7 90 21 17 400 
 

2χ =122.657         Sig(2-tailed) =  0.000        Cramer’s V = 0.392        Sig. =0.000 
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจพบวามีคา 
2

เทากับ 122.657 และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   อาชีพมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   อาชีพ

มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.392 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05    

 

สมมติฐานขอที่ 6 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 6.1 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 
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 ตาราง 22 การทดสอบความสัมพันธของรายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 1ลาน- 

1.5 ลาน 

1.5 ลาน- 2 ลาน- 2.5 3 ลาน

ข้ึนไป 2 ลาน 2.5 ลาน ลาน– 3 

ลาน 

รวม 

ตํ่ากวาหรือเทากับ20,000 บาท 62 87 20 11 4 184 

20,001-40,000 บาท 100 21 47 11 3 182 

40,001 บาทข้ึนไป 2 11 6 4 11 34 

รวม 164 119 73 26 18 400 
 

2χ =  137.555         Sig(2-tailed) = 0.000             Somer’d =0.088            Sig. = 0.092 

 

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณพบวามีคา 
2

 เทากับ 137.555  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    รายไดเฉล่ียตอเดือน กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานพื้นที่ใชสอย ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.088   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 6.2 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 
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H1   : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 23 การทดสอบความสัมพันธของรายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

พื้นที่ใชสอย 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 50 51 – 60 61 ตร.ม. 

ข้ึนไป ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ตํ่ากวาหรือเทากับ20,000 บาท 27 53 75 26 3 184 

20,001-40,000 บาท 0 98 27 57 0 182 

40,001 บาทข้ึนไป 0 5 9 8 12 34 

รวม 27 156 111 91 15 400 
 

2χ =187.637        Sig(2-tailed) = 0.000               Somer’d = 0.198           Sig. = 0.000 

 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอยพบวามีคา 
2

 เทากับ 187.637  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    รายไดเฉล่ียตอเดือน กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.198   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 6.3 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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H0  :  รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   : รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

 ตาราง 24 การทดสอบความสัมพันธของรายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

                                                             กลุมที่มีอิทธิพล 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ตัวทาน

เอง 

ญาติพี่นอง/

เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังาน

ขาย 

อ่ืนๆ รวม 

ตํ่ากวาหรือเทากับ20,000 บาท 111 6 53 0 14 184 

20,001-40,000 บาท 144 1 13 21 3 182 

40,001 บาทข้ึน 10 0 24 0 0 34 

รวม 265 7 90 21 17 400 
 

2χ = 109.173           Sig(2-tailed) =  0.000          Cramer’s V = 0.302        Sig. =0.000 

 

จากตาราง 24  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจพบวามีคา 
2

เทากับ 109.173 และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   รายได

เฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   รายได

เฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในระดับตํ่า 

โดยมีคาเทากับ 0.302  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

สมมติฐานขอท่ี 7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 7.1  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานงบประมาณ 

H1   : จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 25 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

งบประมาณ 

จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

1ลาน- 

1.5 ลาน 

1.5 ลาน- 2 ลาน- 2.5 ลาน– 

3 ลาน 

3 ลานข้ึน

ไป 2 ลาน 2.5 

รวม 

ลาน 

1 - 2 คน 39 49 24 16 16 144 

3 - 4 คน 83 47 18 10 2 160 

5 คนข้ึนไป 42 23 31 0 0 96 

รวม 164 119 73 26 18 400 
 

2χ = 61.463        Sig (2-tailed) = 0.000           Somer’d = 0.167           Sig. = 0.000 

 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณพบวามีคา 
2

 เทากับ 61.463        และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคใน 
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กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.167   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 7.2  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเ ลือกซื้ อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   : จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง 26 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

พื้นที่ใชสอย 

จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

ตํ่ากวา30

ตร.ม. 

31–40 41 – 50 51 – 

60 

61 ตร.

ม. ข้ึน

ไป 

ตร.ม. ตร.ม. 

รวม 

ตร.ม. 

1 - 2 คน 4 50 39 39 12 144 

3 - 4 คน 14 73 41 29 3 160 

5 คนข้ึนไป 9 33 31 23 0   96 

รวม 27 156 111 91 15 400 
 

2χ =25.215            Sig(2-tailed) =0.001      Somer’d = 0.119                    Sig. = 0.009 

 

จากตาราง 26  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 25.215            และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ
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และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางลบ โดยมีคาเทากับ 0.119   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 7.3  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียน

เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเ ลือกซื้ อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   : จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

 ตาราง 27 การทดสอบความสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

                                                             กลุมที่มีอิทธิพล 
จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

ตัวทาน

เอง 

ญาติพี่

นอง/

เพื่อน 

บุคคลใน

ครอบครัว 

พนกังาน

ขาย 

อ่ืนๆ รวม 

1 - 2 คน 76 4 57 3 4 144 

3 - 4 คน 121 3 32 0 4 160 

5 คนข้ึนไป 68 0 1 18 9 96 

รวม 265 7 90 21 17 400 
 

2χ = 100.001          Sig(2-tailed) = 0.000                 Cramer’s V =0.354       Sig. =0.000 

 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของจํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจพบวามีคา 
2

เทากับ 100.001   และ

คา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    

χ
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จํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

จํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.354  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
สมมติฐานขอที่ 8 คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 8.1  คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  คุณภาพผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   : คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 28 การทดสอบความสัมพันธของคุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 
คุณภาพผลิตภัณฑ           

งบประมาณ ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 2 129 33 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 16 73 30 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 3 63 7 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 22 4 26 

3 ลานข้ึนไป 6 1 11 18 

รวม 27 288 85 400 
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2χ =72.788      Sig(2-tailed) =0.000          Somer’d = 0.052       Sig. =0.377 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของคุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ื

คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณพบวามีคา 
2

 เทากับ 72.788  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 0.000 

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ  H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา คุณภาพ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.052   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 8.2   คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  คุณภาพผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานพื้นที่ใชสอย 

H1   : คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 29 การทดสอบความสัมพันธของคุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ 

พื้นที่ใชสอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 27 0 27 

31–40 ตร.ม. 15 107 34 156 

41 – 50ตร.ม. 6 96 9 111 

51 – 60ตร.ม. 5 55 31 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 1 3 11 15 

รวม 27 288 85 400 
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2χ = 58.943       Sig(2-tailed) = 0.000       Somer’d = 0.207         Sig. = 0.001 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของคุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ื

คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณพบวามีคา 
2

 เทากับ 58.943    และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา    คุณภาพผลิตภัณฑ กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

         และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา คุณภาพ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.207   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

   

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 8.3  คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  คุณภาพผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   : คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

 ตาราง 30 การทดสอบความสัมพันธของคุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

คุณภาพผลิตภัณฑ 

กลุมที่มีอิทธพิล ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 15 207 43 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 3 3 1 7 

บุคคลในครอบครัว 9 46 35 90 

พนักงานขาย 0 21 0 21 

อ่ืนๆ 0 11 6 17 

รวม 27 288 85 400 
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2χ =50.552     Sig(2-tailed) =0.000          Cramer’s V =0.251          Sig. =0.000 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของคุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 50.552   และคา   

Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   

คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใน

ระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.251   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

สมมติฐานขอที่ 9   การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 9.1 การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การออกแบบไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครดานงบประมาณ 

H1   :  การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครงบประมาณ 
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 ตาราง 31 การทดสอบความสัมพันธของการออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

การออกแบบ 

งบประมาณ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 0 0 107 57 167 

1.5 ลาน- 2 ลาน 6 7 68 38 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 0 3 46 24 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 11 15 26 

3 ลานข้ึนไป 0 0 4 14 18 

รวม 6 10 236 148 400 
2χ =44.760         Sig(2-tailed) =  0.000      Somer’d =0.083           Sig. =0.110 

 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณพบวามีคา 
2

 เทากับ 44.760   และคา   Sig(2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การออกแบบ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

χ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การ

ออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.083   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 9.2 การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :   การออกแบบไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานครดานพื้นที่ใชสอย 
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H1   :   การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครดานพื้นที่ใชสอย 

  

ตาราง 32 การทดสอบความสัมพันธของการออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

การออกแบบ 

พื้นที่ใชสอย นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 27 0 27 

31–40 ตร.ม. 3 0 86 67 156 

41 – 50ตร.ม. 3 0 67 41 111 

51 – 60ตร.ม. 0 6 56 29 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 0 4 0 11 15 

รวม 6 10 236 148 400 
 

2χ = 86.297       Sig(2-tailed) =0.000            Somer’d =0.002        Sig. = 0.688 

 

จากตาราง 32  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 86.297  และคา   Sig(2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การออกแบบ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

χ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การ

ออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.002   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 9.3 การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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H0  :   การออกแบบไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   :   การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 33 การทดสอบความสัมพันธของการออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

การออกแบบ 

กลุมที่มีอิทธพิล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 3 0 190 72 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 3 0 4 7 

บุคคลในครอบครัว 3 7 35 45 90 

พนักงานขาย 0 0 0 21 21 

อ่ืนๆ 0 0 11 6 17 

รวม 6 10 236 148 400 
 

2χ = 130.502           Sig(2-tailed) =0.000       Cramer’s V =0.330        Sig. =0.000 

 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 130.502  และคา   

Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การ

ออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

ออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.330   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

สมมติฐานขอท่ี 10   ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การทดสอบสมมติฐานขอที่ 10.1 ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  ความหลากหลายของสินคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   :  ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 

 

ตาราง 34 การทดสอบความสัมพันธของความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

ความหลากหลาย 

งบประมาณ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 0 44 46 74 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 3 61 23 32 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 0 3 35 35 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 22 4 26 

3 ลานข้ึนไป 0 0 11 7 18 

รวม 3 108 137 152 400 
 

2χ =107.154             Sig(2-tailed) = 0.000       Somer’d =0.030     Sig. =0.444 

 

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา  เทากับ 107.154 และคา  Sig(2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   ความหลากหลาย

ของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

2χ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความ

หลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคใน 
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กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.030   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 10.2 ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  ความหลากหลายของสินคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   :  การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง 35 การทดสอบความสัมพันธของความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ความหลากหลาย 

พื้นที่ใชสอย นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 3 52 52 49 156 

41 – 50ตร.ม. 0 28 36 47 111 

51 – 60ตร.ม. 0 28 34 29 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 0 0 15 0 15 

รวม 3 108 137 152 400 
 

2χ = 83.788        Sig(2-tailed) = 0.000        Somer’d = 0.093          Sig. = 0.033 

 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 83.788   และคา   Sig(2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   ความหลากหลาย 

χ
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ของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความ

หลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.093  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 10.3 ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียน

เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  ความหลากหลายของสินคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   :  การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

  

ตาราง 36 การทดสอบความสัมพันธของความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ              

        คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ความหลากหลาย 

กลุมที่มีอิทธพิล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 0 8 78 179 265 

ญาติพี่นอง/เพือ่น 0 0 6 1 7 

บุคคลในครอบครัว 4 0 17 69 90 

พนกังานขาย 0 0 0 21 21 

อ่ืนๆ 0 0 0 17 17 

รวม 4 8 101 287 400 
 

2χ =116.933    Sig(2-tailed) =0.000        Cramer’s V = 0.312           Sig. =0.000 
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จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรม

การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 116.933    

และคา   Sig(2-tailed) เทากับ   0.000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    

หมายความวา   ความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

ความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.312   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 

สมมติฐานขอที่ 11  การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 11.1 การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การรับประกันไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   :  การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 
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 ตาราง 37 การทดสอบความสัมพันธของการรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

        คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

การรับประกนั 

งบประมาณ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 0 1 23 140 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 4 7 26 82 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 0 0 32 41 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 14 12 26 

3 ลานข้ึนไป 0 0 6 12 18 

รวม 4 8 101 287 400 
 

2χ =59.223        Sig(2-tailed) = 0.000        Somer’d = 0.307        Sig. =0.000 
 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 59.223    และคา   χ

 Sig(2-tailed) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.307  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05     
 
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 11.2 การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การรับประกันไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 
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H1   :  การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 38 การทดสอบความสัมพันธของการรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

การรับประกนั 

พื้นที่ใชสอย นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 0 6 42 108 156 

41 – 50ตร.ม. 3 1 23 84 111 

51 – 60ตร.ม. 0 1 33 57 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 1 0 3 11 15 

รวม 4 8 101 287 400 
 

2χ = 32.179          Sig(2-tailed) = 0.001       Somer’d =  0.114           Sig. = 0.047 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 32.179 และคา Sig(2-tailed) เทากับ 

0.001  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การรับประกันของสินคา 

กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.114   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     
 
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 11.3 การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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H0  :  การรับประกันไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   :  การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 39 การทดสอบความสัมพันธของการรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

การรับประกนั 

กลุมที่มีอิทธพิล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 3 75 102 85 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 0 7 0 7 

บุคคลในครอบครัว 0 12 28 50 90 

พนักงานขาย 0 21 0 0 21 

อ่ืนๆ 0 0 0 17 17 

รวม 3 108 137 152 400 
 

2χ =49.267       Sig(2-tailed) =0.000             Cramer’s V = 0.203          Sig. =0.000 

 

จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 49.267  และคา   

Sig(2-tailed) เทากับ  0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา การ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

            และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ใน

ระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.203 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
สมมติฐานขอท่ี 12   การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 12.1 การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การกําหนดราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร  ดานงบประมาณ 

H1  : การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 40 การทดสอบความสัมพันธของการกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

การกาํหนดราคา 

งบประมาณ ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 1 28 135 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 12 32 75 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 6 3 64 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 26 26 

3 ลานข้ึนไป 0 3 12 18 

รวม 19 66 315 400 
 

2χ =42.166         Sig(2-tailed) = 0.000                Somer’d =0.033            Sig. =0.563 

 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 42.166   และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การกําหนดราคา กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

กําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคใน 
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กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.033   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     
 
การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 12.2 การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การกําหนดราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร  ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 41 การทดสอบความสัมพันธของการกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

การกาํหนดราคา 

พื้นที่ใชสอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 10 50 96 156 

41 – 50ตร.ม. 6 7 98 111 

51 – 60ตร.ม. 3 5 83 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 0 4 11 15 

รวม 19 66 315 400 
 

2χ =55.884      Sig(2-tailed) =0.000            Somer’d =0.228         Sig. =0.000 

 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 55.884    และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การกําหนดราคา กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ
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            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

กําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.228   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 

     

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 12.3 การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 

H0  :  การกําหนดราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร  ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1  : การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 42 การทดสอบความสัมพันธของการกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

การกาํหนดราคา 

กลุมที่มีอิทธิพล ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 7 54 204 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 3 4 7 

บุคคลในครอบครัว 12 9 69 90 

พนักงานขาย 0 0 21 21 

อ่ืนๆ 0 0 17 17 

รวม 19 66 315 400 
 

2χ = 35.262           Sig(2-tailed) =0.000          Cramer’s V =0.210          Sig. =0.000 
 

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 35.262  และคา   Sig(2- χ
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tailed) เทากับ  0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา การกําหนด

ราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

กําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.210 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
สมมติฐานขอที่ 13   การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 13.1 การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การใหสวนลดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานงบประมาณ 

H1  : การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 43 การทดสอบความสัมพันธของการใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  

      ดานงบประมาณ 
 

การใหสวนลด 

งบประมาณ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 0 0 44 120 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 4 9 45 61 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 3 3 18 49 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 11 15 26 

3 ลานข้ึนไป 0 0 14 4 18 

รวม 7 12 132 249 400 
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2χ =48.863      Sig(2-tailed) = 0.000              Somer’d =0.188              Sig. = 0.000 
 

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 48.863   และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 

0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การใหสวนลด กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการให

สวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน

ระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.188   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 13.2 การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังนี้ 

H0  :  การใหสวนลดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานพื้นที่ใชสอย 

H1  :  การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง 44 การทดสอบความสัมพันธของการใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  

      ดานพื้นที่ใชสอย 

 

การใหสวนลด 

พื้นที่ใชสอย นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 6 3 59 88 156 

41 – 50ตร.ม. 0 6 40 65 111 

51 – 60ตร.ม. 0 3 22 66 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 1 0 11 3 15 

รวม 7 12 132 249 400 
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2χ = 47.011      Sig(2-tailed) =  0.000               Somer’d =   0.051              Sig. = 0.329 
 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 47.011  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การใหสวนลด กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

          และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการให

สวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน

ระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.051    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 13.3 การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  การใหสวนลดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1  :  การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 45 การทดสอบความสัมพันธของการใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  

       ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 
 

การใหสวนลด 

กลุมที่มีอิทธพิล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 2 6 85 171 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 0 4 3 7 

บุคคลในครอบครัว 4 6 43 37 90 

พนักงานขาย 0 0 0 21 21 

อ่ืนๆ 0 0 0 17 17 

รวม 7 12 132 249 400 
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2χ =46.566        Sig(2-tailed) = 0.000        Cramer’s V = 0.197            Sig.=0.000 
 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 46.566   และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ  0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา การให

สวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

               และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

ใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.197    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
สมมติฐานขอที่ 14   เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 14.1 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐาน

ทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ดานงบประมาณ 

H1  : เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ดานงบประมาณ 
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ตาราง 46 การทดสอบความสัมพันธของเงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ 

งบประมาณ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 0 0 46 118 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 3 36 44 36 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 0 3 20 50 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 0 26 26 

3 ลานข้ึนไป 0 11 7 0 18 

รวม 3 50 117 230 400 
 

2χ = 151.119          Sig(2-tailed) =0.000            Somer’d =0.167         Sig. =0.000 

 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 151.119    และคา   χ

 Sig(2-tailed) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   

เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา เงื่อนไขการ

ชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.167   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 14.2 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐาน

ทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ดานพื้นที่ใชสอย 
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H1   เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง 47 การทดสอบความสัมพันธของเงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือก 

      ซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ 

พื้นที่ใชสอย นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 0 12 81 63 156 

41 – 50ตร.ม. 3 3 25 80 111 

51 – 60ตร.ม. 0 20 11 60 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 0 15 0 0 15 

รวม 3 50 117 230 400 
 

2χ =201.871       Sig(2-tailed) =0.000            Somer’d =0.065           Sig. =0.243 

 

จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 201.871 และคา   

Sig(2-tailed) เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   

เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา เงื่อนไขการ

ชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.065   อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 14.3 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถ

เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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H0  :  เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1  : เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

 ตาราง 48 การทดสอบความสัมพันธของเงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือก 

       ซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ 

กลุมที่มีอิทธพิล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 0 13 70 182 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 3 4 0 7 

บุคคลใน

ครอบครัว 

3 34 22 31 90 

พนักงานขาย 0 0 21 0 21 

อ่ืนๆ 0 0 0 17 17 

รวม 3 50 117 230 400 
 

2χ = 158.207      Sig(2-tailed) =0.000             Cramer’s V =0.363          Sig.=0.000 
 

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 

158.207      และคา   Sig(2-tailed) เทากับ  0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1

หมายความวา เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

       และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การให

สวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเทากับ 0.363   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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สมมติฐานขอท่ี 15   ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 15.1 ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  ทําเลที่ต้ังไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   :  ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 49 การทดสอบความสัมพันธของทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดาน 

      งบประมาณ 

 

ทําเลที่ต้ัง 

งบประมาณ ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 1 22 141 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 7 49 63 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 0 9 64 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 0 0 26 26 

3 ลานข้ึนไป 0 0 18 18 

รวม 8 80 312 400 
 

2χ = 68.603              Sig(2-tailed) =0.000        Somer’d = 0.022        Sig. =0.684 

 

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 68.603  และคา   Sig(2-tailed) เทากบั 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   ทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

χ
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            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ทําเลที่ต้ัง กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ใน

ทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.022   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 15.2 ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  ทําเลที่ต้ังไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   :  ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

 ตาราง 50 การทดสอบความสัมพันธของทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดาน 

      พื้นที่ใชสอย 

 

ทําเลที่ต้ัง 

พื้นที่ใชสอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 4 43 109 156 

41 – 50ตร.ม. 3 29 79 111 

51 – 60ตร.ม. 0 8 83 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 1 0 14 15 

รวม 8 80 312 400 
 

2χ = 31.326              Sig(2-tailed) =0.000       Somer’d =0.136         Sig. = 0.016 

 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 31.326  และคา   Sig(2-tailed) เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   ทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

χ
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            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ทําเลที่ต้ัง กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ใน

ทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.136   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 15.3 ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  ทําเลที่ต้ังไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   :  ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 51การทดสอบความสัมพันธของทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดาน  

       กลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ทําเลที่ต้ัง 

กลุมที่มีอิทธพิล ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 4 69 192 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 0 7 7 

บุคคลใน

ครอบครัว 

4 11 75 90 

พนักงานขาย 0 0 21 21 

อ่ืนๆ 0 0 17 17 

รวม 8 80 312 400 
 

2χ = 24.626            Sig(2-tailed) = 0.002          Cramer’s V = 0.175     Sig. =0.002 

 

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 24.626  และคา   Sig(2-

tailed) เทากับ  0.002  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1หมายความวา ทําเลที่ต้ัง กับ 

χ
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   ทําเล

ที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ในระดับตํ่า โดยมี

คาเทากับ 0.175   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
สมมติฐานขอท่ี 16   ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 16.1 ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  การสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

H1   :  การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ 

 

 ตาราง 52 การทดสอบความสัมพันธของการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

       คอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

 

การสงเสริมการตลาด 

งบประมาณ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1ลาน- 1.5 ลาน 0 1 74 89 164 

1.5 ลาน- 2 ลาน 3 34 49 33 119 

2 ลาน-2.5 ลาน 11 0 59 3 73 

2.5 ลาน– 3 ลาน 11 0 11 4 26 

3 ลานข้ึนไป 0 0 11 7 18 

รวม 25 35 204 136 400 
 

2χ = 213.271        Sig(2-tailed) =0.000            Somer’d =0.369          Sig. =0.000 
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จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ พบวามีคา 
2

 เทากับ 213.271  และคา  Sig (2-tailed) 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.369   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 
การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 16.2 ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังนี้ 

H0  :  การสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

H1   :  การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย 

 

ตาราง 53 การทดสอบความสัมพันธของการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  

       คอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย 

 

การสงเสริมการตลาด 

พื้นที่ใชสอย นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตํ่ากวา30ตร.ม. 0 0 0 27 27 

31–40 ตร.ม. 3 31 82 40 156 

41 – 50ตร.ม. 22 3 69 17 111 

51 – 60ตร.ม. 0 0 39 52 91 

61 ตร.ม. ข้ึนไป 0 1 14 0 15 

รวม 25 35 204 136 400 
 

2χ = 174.421        Sig(2-tailed) =0.000            Somer’d =  0.015      Sig. = 0.763 
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จากตาราง 53 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย พบวามีคา 
2

 เทากับ 174.421 และคา  Sig(2-tailed) 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1    หมายความวา   การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่าในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.015   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

การทดสอบสมมติฐานขอที่ 16.3 การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมการตลาด สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0  :  การสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

H1   :  การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ตาราง 54 การทดสอบความสัมพันธของการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

      คอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

กลุมที่มีอิทธิพล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ตัวทานเอง 22 27 142 74 265 

ญาติพี่นอง/เพื่อน 0 3 3 1 7 

บุคคลในครอบครัว 3 5 38 44 90 

พนักงานขาย 0 0 21 0 21 

อ่ืนๆ 0 0 0 17 17 

รวม 25 35 204 136 400 
 

2χ =78.950            Sig(2-tailed) =0.000           Cramer’s V =0.256             Sig.=0.000 
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จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ พบวามีคา 
2

เทากับ 78.950 และคา   

Sig(2-tailed) เทากับ  0.002  ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ   H0   ยอมรับ  H1หมายความวา การ

สงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

χ

         และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติCramer’s V พบวา การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในระดับตํ่า 

โดยมีคาเทากับ 0.256   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ตาราง 55  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  

สมมติฐาน งบประมาณ พื้นที่ใชสอย กลุมที่มีอิทธพิลใน

การตัดสินใจ  

   เพศ 

   อายุ 

   สถานภาพสมรส 

   ระดับการศึกษา 

   อาชีพ 

   รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

   คุณภาพผลิตภัณฑ 

   การออกแบบ 

   ความหลากหลาย 

   การรับประกัน 

   การกําหนดราคา 

   การใหสวนลด 

   เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ 

   ทําเลที่ต้ัง 

   ดานการสงเสริมการตลาด 

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย     หมายความวา   สอดคลองกับสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05    

 

หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย    X   หมายความวา   ไมสอดคลองกับสมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05    

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐานและวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยพิจารณาจากลักษณะประชากรศาสตร กลุมอางอิง และ ปจจัยสวนประสมการตลาด เพื่อที่จะ

ศึกษาถึงความสําคัญของปจจัยดังกลาวทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  

 
ความมุงหมายของการวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1.เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด และประชากรศาสตร ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

คอนโดมิเนียม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. อายมุีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

     2. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

      3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

      4.อาชีพมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

     5. รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

    6. จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

  7. คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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8. การออกแบบมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซือ้คอนโดมิเนยีมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

9. ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

  10. การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

11. ราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

  12. ทาํเลที่ต้ังมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

13. ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนยีมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ  ผูบริโภคท่ีซื้อคอนโดมิเนียม หรือ ผูที่พิจารณาจะ

ซื้อคอนโดมิเนียม ใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูบริโภคใน กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือ 

ผูที่พิจารณาจะซ้ือคอนโดมิเนียม เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตร  กรณีไมทราบจํานวนประชากร  (กัลยา  วานิชย

บัญชา.  2538 : 74)  ที่ระดับความเช่ือมั่น  95% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 385 คน  สํารองไว 15  คน  

รวมขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน  

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience  Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุม ผูทํางานตามสํานักงาน และ ตาม

แหลงชุมชนทั่วไป ในกรุงเทพมหานคร 
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เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  โดยการออก

แบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 
 สวนที่ 1  เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  

อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด  จํานวน 7 ขอ  มีลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple  Choice  Questions) 

 สวนที่  2     เปนคําถามที่เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  โดยแยกเปนปจจัยตางๆ ดังนี้  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทาง

การจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด 

            สวนที่ 3   คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานครประกอบดวย ขนาดองพื้นที่ใชสอยที่ตองการซื้อ งบประมาณในการซ้ือ บุคคลที่มี

อิทธิพลตอการซื้อ 

 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา  เอกสาร  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของเพ่ือกาํหนดขอบเขต

ของการวิจยั 

 2.  ศึกษาวธิีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร  เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของ

แบบสอบถามจะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัยยิง่ข้ึน 

 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ     เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอง  และเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อนํามาแกไข 

 4.   นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุม

ประชากรทีม่ีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 ชุด เพื่อนาํมาหาความนาเช่ือถือ โดยใชวิธี

หาคา สัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach’s alpha) เพื่อใหไดคาความ

เชื่อมั่น ซึ่งจะมีคาระหวาง 0    คาที่ความใกลเคียงกบั 1 แสดงวามีความนาเชื่อถือไดมาก 
ซึ่งการทดสอบมีดังนี ้ คาสัมประสิทธิ์อัลฟา  (α - Coefficient)  ของดานผลิตภัณฑ(คุณภาพ

ผลิตภัณฑ) เทากบั 0.8460 ดานผลิตภัณฑ (การออกแบบ) เทากบั 0.8064 ดานผลิตภัณฑ (ความ

หลากหลาย) เทากับ 0.9052  ดานผลิตภัณฑ(การรับประกับ) เทากับ 08396ดานราคา (การกาํหนด

ราคา) เทากับ 0.8427 ดานราคา (การใหสวนลด) เทากับ 0.8124 
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ดานราคา (เงือ่นไขการชําระเงนิและสินเช่ือ)เทากบั 0.8311 ดานทําเลที่ต้ัง เทากบั 0.8858 ดานการ

สงเสริมการตลาด เทากับ 0.9141 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) โดยมุงศึกษาปจจัยที่

สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหจาก 2 แหลง ดังนี้     

 1.  แหลงขอมลูปฐมภูมิ (Primary  data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางทัง้หมด 400 คน  โดยมีข้ันตอนการดําเนนิงานดังนี ้

    1.1  ขอจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม                             

    1.2 ฝกอบรมเจาที่ผูเก็บขอมูลแบบสอบถามเพื่อใหทราบข้ันตอนและวิธีการเก็บขอมูล 

     1.3  ดําเนินการเก็บขอมูลจากผูบริโภคตามที่ไดกําหนดไว 

 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  data)  ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู 

รวบรวมไว  ดังนี ้ 

 2.1  หนงัสือทางวิชาการ  บทความ  วทิยานพินธ  และรายงานการวิจยัที่เกี่ยวของ 

      2.2  วารสารตางๆ 

      2.3  ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 
การจัดระบบทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดแบบสอบถามคืนกลับมาแลวผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ

ตอไปนี้  ไดแก 

 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสอบถาม  เพื่อคัดแบบสอบถามไมสมบูรณออก 

 2. การลงรหัส (Coding) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณถูกตอง

เรียบรอยมาลงรหสัตามที่กําหนอไวในแบบสอบถามแตละสวน 

 3.  การประมวลผลขอมูล (Processing) นําแบบสอบถามที่ลงรหัสเรียบรอยแลวมา

บันทกึลงในคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS      
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สรุปผลการศึกษาคนควา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปองผูตอบแบบสอบถาม 
 ดานเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจาํนวน 179คน  คิดเปนรอยละ 

44.8 และเพศชายจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.3 ตามลําดับ        

       ดานอายุ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ อายุ  26 – 30 ป   จํานวน 
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คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ       อายุไมเกิน 25 ป จํานวน 101คน    คิดเปนรอยละ 25.3 อายุ 

ระหวาง 36 – 40 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ21.3 ระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอย 

ละ 15.0  และมีอายุ มากกวา 41 ปข้ึนไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ 

  สถานภาพสมรส แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอย 

ละ 64.8  และ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 35.3 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษาสูงสุด แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 63 คิด

เปนรอยละ 15.8 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ 

 อาชีพ แสดงใหเหน็วาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ     

จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน/หางรานจํานวน 180 คน คิด

เปนรอยละ 45.0  ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ 

  ดานรายไดตอเดือน แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอ        เดือนตํ่า 

กวาหรือเทากบั 20,000 บาทจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาคือ 20,001-40,000 บาท

จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และรายได 40,001บาทข้ึนไปจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.5 

ตามลําดับ 

 จํานวนสมาชิกในครอบครวัแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสมาชิก  ใน

ครอบครัว 3 – 4 คน จาํนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ1 – 2 คน จาํนวน 144 คน คิด

เปน รอยละ 36.0 และ 5 คนข้ึนไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อ คอนโดมิเนียม ของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ผลการวิเคราะหความคิดเหน็เกีย่วกับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม โดยพิจารณารายดานดังนี ้
 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวา  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่เทากับ

4.15 

             1.1  ปจจัยดานผลิตภณัฑ(คุณภาพผลติภัณฑ)  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับ

มาก  มีคาเฉลีย่เทากับ 3.99  

             ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ความแข็งแรงคงทน

ของโครงสรางคอนโดมิเนียม  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.31 

             ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ      ความมีชื่อเสียงของ

โครงการในดานคุณภาพของคอนโดมิเนียม มีคาเฉล่ียเทากับ  4.21 คุณภาพของวัสดุที่ใชในการ

กอสราง    มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  เฟอรนิเจอรภายในคอนโดมิเนียมมีคุณภาพดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.87 และ คลับเฮาส / สโมสร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79  ตามลําดับ 

      1.2  ปจจัยดานผลิตภัณฑ(การออกแบบผลิตภัณฑ )มีความสําคัญโดยรวมอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

             ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  การออกแบบพื้นที่ใช

สอยใหเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33  และ  มีพื้นที่จอดรถกวางขวาง มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.22 

            ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ   การออกแบบที่สวยงาม

ทันสมัย  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.05  และ  ความมีชื่อเสียงของคอนโดมิเนียมในดานการออกแบบ  มี

คาเฉลี่ยเทากับ  3.54 

       1.3   ปจจัยดานผลิตภณัฑ(ความหลากหลาย)    มีความสาํคัญโดยรวมอยูใน

ระดับมาก  มคีาเฉลี่ยเทากบั 4.03 

            ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ   ความหลากหลายของส่ิง

อํานวยความสะดวก  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20   รูปแบบของหองที่มีใหเลือกมากกวา 2 รูปแบบข้ึนไปมี

คาเฉลี่ยเทากบั  3.97  และ  คอนโดมิเนียมมีขนาดของหองใหเลือกหลายขนาด  มคีาเฉลี่ยเทากบั  

3.95 
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1.4   ปจจัยดานผลิตภณัฑ(การรับประกันสินคา)    มีความสาํคัญโดยรวมอยูใน 

ระดับมากที่สุด  มีคาเฉลีย่เทากบั  4.54 

            ปจจัยทีม่ีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ       รับประกันความ

เสียหายของวสัดุภายในหอง  มีคาเฉลี่ยเทากบั  4.64  และ รับประกันซอมแซมหลังการขาย  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  4.44 

2. ปจจัยดานราคา  พบวา  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ

4.36 

                2.1 ปจจัยดานราคา(การกําหนดราคา) มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49 

             ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและทําเลที่ต้ัง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.70  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหอง    มี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.55    ราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหอง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.48  และ 

คาบํารุงรักษาตอตารางเมตร   มีคาเฉลี่ยเทากบั  4.24 

              2.2  ปจจัยดานราคา(การใหสวนลด)มคีวามสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.40 

           ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ใหสวนลดในวันโอน

กรรมสิทธิ์  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.55  และ  สิทธิพิเศษสวนลดเงินสด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

            2.3 ปจจัยดานราคา(เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ)    มีความสําคัญโดยรวม

อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.20 

             ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  อัตราดอกเบ้ียเงินกู

ของธนาคารตํ่า  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.46 

             ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ระยะเวลาผอนชําระเงิน

นานข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.98  และ  จัดหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินที่หลากหลาย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.15 

  3.ปจจัยดานทําเลท่ีต้ัง พบวา มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉล่ียเทากับ

4.53 

           ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ทีม่ีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ใกลระบบขนสง เชน รถไฟฟา  มี

คาเฉลี่ยเทากบั  4.74  ความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉล่ียเทากับ  4.60  ทําเลทีต้ั่งมีสภาพแวดลอม

ที่ดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.48  และ  ทําเลที่ต้ังใกลแหลงชุมชน  มีคาเฉลีย่เทากับ  4.32 
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4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา  มีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ  3.90 

          ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมากที่สุด ทีม่ีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  การมอบสวนลดพิเศษ มีคาเฉล่ีย

เทากับ  4.41 

         ปจจัยที่มีลักษณะอยูในระดับมาก ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  พนักงานขายมีอัธยาศัยที่ดีมีคุณภาพ

ในการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.10  การโฆษณาประชาสัมพันธผานทุกส่ือ   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63  

และ  การจัด บูธ ตามสถานที่ตางๆ เชน ศูนยการคา มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 

งบประมาณในการซ้ือ  พบวา     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชงบประมาณในการซื้อ 

ระหวาง  1,000,000 – 1,500,000 บาท  มีจํานวน 164  คน  คิดเปนรอยละ  41.0  รองลงมาคือ ใช

งบประมาณในการซื้อ ระหวาง 1,500,001 - 2,000,000 บาท มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ  29.8  

ใชงบประมาณในการซื้อ ระหวาง2,000,001 - 2,500,000 บาท  มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ  18.3 

ใชงบประมาณในการซื้อ ระหวาง  2,500,001 -3,000,000 บาท    มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ  6.5 

และ  ใชงบประมาณในการซื้อ 3,000,001 ข้ึนไป มีจํานวน  18 คน คิดเปนรอยละ  4.5 ตามลําดับ 

ขนาดพื้นที่ใชสอย  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการขนาดพื้นที่ใชสอยระหวาง 

31 – 40 ตารางเมตร  มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ  39.0  รองลงมาคือ ตองการขนาดพื้นที่ใชสอย

ระหวาง 41 – 50 ตารางเมตร    มีจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ  27.8  ตองการขนาดพื้นที่ใชสอย

ระหวาง 51 – 60 ตารางเมตร  มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 ตองการขนาดพื้นที่ใชสอยตํ่ากวา 

30 ตารางเมตร มีจํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ 6.8  และ ตองการขนาดพื้นที่ใชสอย 61 ตารางเมตร

ข้ึนไป มีจํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  3.8  ตามลําดับ 

กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อโดยตัดสินใจ

ซื้อดวย ตัวทานเอง มีจํานวน 265  คน  คิดเปนรอยละ  66.3   รองลงมาคือตัดสินใจซื้อดวย บุคคลใน

ครอบครัว  มีจํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  22.5 ตัดสินใจซื้อดวย พนักงานขาย  มีจํานวน  21  คน  

คิดเปนรอยละ  5.3  ตัดสินใจซ้ือดวย บุคคลอ่ืนๆ  มีจํานวน 17  คน  คิดเปนรอยละ  4.3  และ  

ตัดสินใจซื้อดวย ญาติพี่นอง/เพื่อน มีจํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  1.8  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานขอท่ี 1 เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

       1.1    เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิ เนียมของ ผูบ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณที่ซื้อ ในระดับปานกลาง ในทิศทาง บวกโดยมีคาเทากับ 0.472   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

       1.2 เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเ ลือกซื้ อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวกโดยมีคาเทากับ 0.314       อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05     

              1.3 เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา เพศ มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพล ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.345   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

สมมติฐานขอท่ี 2 อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

            2.1  อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณที่ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา อายุมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณที่ซื้อ ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.064 

            2.2 อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา อายุมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.024 

          2.3 อายุมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา อายุมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพล ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.294 
            
 
สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

              3.1  สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.401 



 

119 

            3.2  สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอยในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.484 

         3.3  สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.227 

 

สมมติฐานขอที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

          4.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

         และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานงบประมาณ ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.317 

         4.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

          และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานพื้นที่ใชสอย ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.333 
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        4.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

          และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.477 

 

สมมติฐานขอที่ 5 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

         5.1  อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไวและเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   อาชีพมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาน

งบประมาณ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.325 

        5.2 อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใชสอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว 

        และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   อาชีพมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานพื้นที่ใช

สอย ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.349 

      5.3  อาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

       และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   อาชีพ

มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.392 
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สมมติฐานขอที่ 6 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

  6.1 รายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ดานพื้นที่ใชสอย ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ    0.088 

      6.2 รายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

         และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.198   

         6.3 รายไดเฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

        และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   รายได

เฉล่ียตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.302 

 

สมมติฐานขอท่ี 7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

        7.1  จํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

          และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.164 
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         7.2  จํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

         และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.149 

         7.3   จํานวนสมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

          และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   จํานวน

สมาชิกในครอบครัว กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.317  

 

สมมติฐานขอที่ 8 คุณภาพผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

           8.1คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ืคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

          และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา คุณภาพ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.052 

          8.2    คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา คุณภาพ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.207 

            8.3คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

              และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   

คุณภาพผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.251   
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สมมติฐานขอที่ 9   การออกแบบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

           9.1 การออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

      และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การออกแบบ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.083 

            9.2 การออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การออกแบบ

ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.002 

            9.3 การออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

              และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

ออกแบบผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.330 

 

สมมติฐานขอที่ 10 ความหลากหลายของสินคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

          10.1ความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความ

หลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.030 
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            10.2 ความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความ

หลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.093 

            10.3 ความหลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   ความ

หลากหลายของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจ 

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเทากับ 0.312 

 

สมมติฐานขอที่ 11   การรับประกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

             11.1 การรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.307   

             11.2 การรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอยอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.114 

             11.3 การรับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

รับประกันของสินคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจ ใน

ระดับตํ่า โดยมีคาเทากับ 0.203   
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สมมติฐานขอท่ี 12   การกําหนดราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

            12.1 การกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

     และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

กําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.033   

            12.2   การกาํหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการ

กําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.228 

          12.3 การกําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

กําหนดราคา กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากบั 0.210   

 

สมมติฐานขอที่ 13   การใหสวนลดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

           13.1 การใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการให

สวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน

ระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.188 
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           13.2 การใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

             และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ความการให

สวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย  ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน

ระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.051 

         13.3 การใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

ใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในระดับตํ่า 

โดยมีคาเทากับ 0.197 

 

สมมติฐานขอที่ 14   เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

          14.1 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดาน

งบประมาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา เงื่อนไขการ

ชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.167 

          14.2 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใช

สอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา เงื่อนไขการ

ชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอยของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.065 

          14.3 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเช่ือ กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

         และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   การ

ใหสวนลด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเทากับ 0.363   
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สมมติฐานขอท่ี 15   ทําเลที่ต้ังมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

          15.1 ทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ทําเลที่ต้ัง กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ใน

ทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.022 

            15.2 ทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา ทําเลที่ต้ัง กับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในระดับตํ่า ใน

ทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.136    

            15.3 ทําเลที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

          และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Cramer’s V พบวา วา   ทําเล

ที่ต้ัง กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในระดับตํ่า โดยมีคา

เทากับ 0.175 

 

สมมติฐานขอท่ี 16   ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้ 

           16.1 การสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

            และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานงบประมาณ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.369 
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           16.2 การสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

           และเม่ือพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติ Somer’d พบวา การสงเสริม

การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานพื้นที่ใชสอย ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ในระดับตํ่าในทิศทางบวก โดยมีคาเทากับ 0.015 

        16.3 วา การสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพล

ในการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

                 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติCramer’s V พบวา การ

สงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ดานกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

 ในระดับตํ่า โดยมีคาเทากบั 0.256 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหผลการวิจัย สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี้ 

 1.ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 เพศ   มีความสัมพันธต อพฤติกรรมการ เ ลือกซื้ อคอนโดมิ เนียมของ ผูบ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย(2550 : กันยายน) ที่พบวา เพศที่

แตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน อาจ

เปนเพราะวาเพศหญิงมีความละเอียดออน และไมตองการที่จะเปล่ียนแปลงอะไรบอยๆ ดังนั้นการ

ตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมจึงใหความสําคัญกวาเพศชาย 

 อายุ   มีความสัมพันธต อพฤติกรรมการ เ ลือกซื้ อคอนโดมิ เนียมของ ผูบ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่วา  ปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกัน จะมีผลตอความ

ตองการทางดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2534 : 69-73) โดยกลุมลูกคาอายุ

ระหวาง 26 – 30 ป  ถือเปนกลุมหลัก 

 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดานงบประมาณในการซื้อ และ กลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว  เนื่องจากบทบาท  และหนาที่ของคนในแตละครอบครัวนั้นจะมีบทบาทที่แตกตาง

กันออกไป แมในครอบครัวเดียวกัน ก็จะมีการบริโภคที่แตกตางกัน ประกอบกับการมีบุตรหรือจํานวน

สมาชิกในครอบครัวที่ตางกันออกไป  ซึ่งในครอบครัวโสดก็จะตัดสินใจซื้อดวยบุคคลเพียงคนเดียวหรือ 
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มีบิดามารดาเปนที่ปรึกษา  สวนคนที่มีสถานภาพสมรสก็จะตัดสินใจซื้อดวยการตัดสินใจของหลาย

บุคคลรวมกัน เชน พอแม สามีหรือภริยา บุตร (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 164) นอกจากนี้ วงจรชีวิต

ครอบครัว (Family  Life  Cycle  Stage)  เปนข้ันใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ และ พฤติกรรมการ

ซื้อที่แตกตางกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2541 : 133) 

 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอมอร วงษศิริ  (2546 : 107) ที่ไดกลาวกลาววา

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเปนที่

อยูอาศัยแตกตางกัน  

 อาชีพ  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเ ลือกซื้ อคอนโดมิ เนียมของผูบ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอมอร วงษศิริ  (2546 : 107) ที่ไดกลาวกลาววา

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปนที่อยูอาศัย

แตกตางกัน  

 รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  กิตติพงศ     วงศฟู (2541) ที่ไดกลาวกลาววา

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปนที่

อยูอาศัยแตกตางกัน  

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว   มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอมอร วงษศิริ  (2546 : 108)  ที่พบวา

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเปนที่อยูอาศัยแตกตางกัน 

 

 2.ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการเลือกซือ้คอนโดมิเนยีมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร   

 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา   มีความสัมพันธตอพฤติกรรม

การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับ Kotler Philips.(2000) 

กลาววา ผลิตภัณฑ คือ ส่ิงที่เสนอขายเพือ่สนองความตองการของลูกคา ดังนัน้ถาสินคามีคุณสมบัติ

ที่นาสนใจ ตรงตามความตองการของลูกคา มากเทาไหร ผูบริโภคก็จะเกิดการตอบรับมากข้ึนเทานั้น 

นอกจากนีย้ังสอดคลองกับมานีสงค ปฐมวิริยะวงศ (2542 :139) การกําหนดราคาตองมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ ความเหมาะสมกับรูปแบบและการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสม

กับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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 คุณภาพผลิตภัณฑ     มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ    คอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยลูกคาจะใหความสําคัญดานวัสดุที่ใชในการกอสรางไดมาตรฐาน 

ความแข็งแรงคงทนของอาคาร ซึ่งทําใหลูกคารูสึกมั่นใจในคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับคุณสมบัติที่

สําคัญของผลิตภัณฑในดานคุณภาพ  เปนการวัดการทาํงานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ  ถา

สินคาคุณภาพตํ่าผูบริโภคก็จะไมซื้อซํ้าซ่ึงปจจัยเหลานีจ้ะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค สายหยุด  เกิดสวัสด์ิ(2546)   

 การออกแบบผลิตภัณฑ   มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานพื้นที่ใชสอย โดยจะใหความคิดเห็นในดานการออกแบบพื้นที่ใช

สอยใหเหมาะสม  มีพื้นที่จอดรถกวางขวาง และการมีที่จอดรถที่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับคุณสมบัติที่

สําคัญของผลิตภัณฑในดานการออกแบบ เปนงานที่เกี่ยวของกับ รูปแบบ ลักษณะ การออกแบบ ซึ่ง

ปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2534 : 3-7)  

 การกําหนดราคา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

ทําเลที่ต้ัง  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหอง และ ราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหอง  ซึ่งสอดคลอง

กับคุณสมบัติที่สําคัญของราคาในดานการกําหนดราคา ซึ่งธุรกิจตองกําหนดราคาสินคาต้ังแตมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือเมื่อมีการแนะนําผลิตภัณฑใหม (Philips Kotler. 2547 : 611-630) 

 เงื่อนไขการชําระเงินและสินเชื่อ   มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับคุณสมบัติที่สําคัญของราคาในดานเงื่อนไขการชําระ

เงินและระยะเวลาของสินเช่ือ (Philips Kotler. 2547 : 611-630) 

 ทําเลที่ตั้ง   มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับใกลระบบขนสง เชน รถไฟฟา  ความสะดวกในการ

เดินทาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2547 : 48-85) กลาววาส่ิงกระตุนทางการ

ตลาดที่นักการตลาดจัดทําข้ึนเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูง

ใจใหเกิดการซ้ือสินคา เชน ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย(Distribution) หรือ (Place)  เชน  

การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการ

ซื้อ  

 การสงเสริมการตลาด   มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร การมอบสวนลดพิเศษ     พนักงานขายมีอัธยาศัยที่ดีมีคุณภาพในการนําเสนอ  

การโฆษณาประชาสัมพันธผานทุกส่ือ  การจัด บูธ ตามสถานที่ตางๆ เชน ศูนยการคา ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2547 : 48-85) กลาววาส่ิงกระตุนทางการตลาดที่นักการตลาดจัดทํา 
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ข้ึนเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา เชน  

ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา สม่ําเสมอ การลด แลก แจกแถม 

การสรางความสัมพันธ อันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ ซึ่งทําให

ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  
 

 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุระหวาง อายุ26 – 30 ป  มากที่สุด มี

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพพนักงาน รัฐวิสาหกิจ และมีระดับ

รายไดทากับ ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีสมาชิก  ในครอบครัว 3 – 4 คน ซึ่งขอมูลทั่วไปของ

ผูบริโภคที่ไดจากการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือวางแผนการตลาดกลุมเปาหมายได

ตอไป 

 2.  ดานผลิตภัณฑ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑและออกแบบใหมีความทันสมัยและตรงความ

ตองการของลูกคา มีการพัฒนา วัสดุที่ใชในการกอสรางใหมีความแข็งแรงทนทาน ผูประกอบการควรที่

จะพัฒนาความมีชื่อเสียงของผูประกอบการ หรือ ความมีชื่อเสียงของคอนโดมิเนียม และ พัฒนา 

คลับเฮาส / สโมสร ใหมีอุปกรณ ครบครัน และมีความทันสมัย มากยิ่งข้ึน เพื่อเปนการสรางความ

แตกตางใหกับผูบริโภค 

3. ดานราคาควรมีการต้ังราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคจะไดรับ เพื่อ  

วาเปนการกระตุนความตองการซื้อ ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ควรกําหนดเงื่อนไข

และระยะเวลาในการชําระเงินในหลายรูปแบบ เชน ดอกเบ้ีย 0% ดาวนตํ่าหรือ ผอนนาน ดอกเบ้ียตํ่า 

เปนตน เพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 

 4.   ดานชองทางการจัดจําหนาย หรือทําเลที่ต้ัง ควรมีการเนนการคมนาคมที่สะดวก โดย อยู

ในยานที่รถมีรถไฟฟา หรือ รถไฟใตดิน เพือ่สะดวกในการเดินทางของผูบริโภคและ ความคลองตัวเวลา

เดินทางสําหรับผูที่ไมมีรถยนตและเบ่ือรถติด อยูใกลสถานที่สําคัญ เชน ใกลที่ทาํงาน ใกลโรงพยาบาล  

และผูประกอบการควรมีการจัดจําหนายสินคาใหทั่วถึง เพื่อความสะดวกของผูบริโภค เชนมีการจัด บูธ 

ในการแนะนาํสินคาหรือ เพือ่ขาย ในสถานที่ๆ ผูบริโภคสามารถเขาถงึไดงายๆเชน หางสรรพสินคา เพื่อ

เปนการกระตุนพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 

    5. ดานการสงเสริมการขาย ผูประกอบการควรมีการโฆษณาสม่ําเสมอ รวมถึงพนักงานขาย 
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ควรมีการใหความรูและคําแนะนําแกผูบริโภคใหมากข้ึน ควรมีการทํา เอกสาร ใบปลิว แผนพับ ควร

อธิบายรายละเอียดโครงการ ที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีรูปแบบ ลักษณะที่แปลกใหม  สวยงามนาสนใจ 

เพื่อเปนการกระตุนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 

ขอเสนอในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาโดยเนนเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑรายยอย เชน   ดาน

คุณภาพของคอนโดมิเนียม ควรศึกษาวาหองชุดรูปแบบใดที่ผูบริโภคตองการ รวมทัง้วัสดุกอสรางทีม่ี

คุณภาพ  เนื่องจากการที่มีคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนเปนจํานวนมากจึงตอศึกษาวาไดมาตรฐานและมี

ความปลอดภัยเพียงพอ และผูประกอบการอาจมีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยการที่ลูกคาสามารถ 

ออกแบบผังหองชุดเองได และทําการศึกษาแนวโนมความเปนไปไดในการในการกอสราง

คอนโดมิเนยีมในคร้ังตอไป ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ใหมากทีส่ด ซึ่งจะสงผลตอ

ยอดขาย และสวนครองตลาดที่เพิ่มมากข้ึนดวย 

2.   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ     ทัศนคติ และ ความพึงพอใจ     ของผูบริโภค     ที่อยูอาศัย 

คอนโดมิเนียม เปรียบเทียบกับที่ อยูอาศัยประเภทอ่ืนๆ เชน บานเดี่ยว ทาวนเฮาส เปนตน เพื่อ

เปรียบเทียบกลยุทธและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

 

          3.     ควรมีการใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด ในสวนของการโฆษณาทางแผนพบั 

ควรมีการบอกรายละเอียดขอมูลของคอนโดมิเนียมใหครบถวน เชน ราคา ขนาดพืน้ทีท่ี่มี   
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย                           
 

เร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                                                                                     
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ทานเลือก 

1.  เพศ 

   หญิง       ชาย 
             2.   อายุ 

    ไมเกิน 25 ป      26 – 30 ป 

 31 – 35 ป                                         36 – 40 ป 

 41 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพสมรส 
โสด       สมรส/อยูดวยกัน             

หมาย/อยาราง/แยกกันอยู             

            4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาปริญญาตรี      ปริญญาตรี     
    สูงกวาปริญญาตรี 

           5.     อาชีพ 

    ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ               พนักงานบริษทัเอกชน/หางราน

  ธุรกิจสวนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ 

    อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
6.รายไดตอเดือน 

   ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท    20,001-40,000 บาท 

    40,001-60,000 บาท                60,001-80,000 บาท 

               80,001-100,000 บาท                         100,000 บาทขึ้นไป 

 

           7.จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

             1 - 2 คน                                   3 - 4 คน 

                          5 คนขึ้นไป              
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สวนที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง : ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความตองการที่

มีตอประเด็นในแตละขอของทาน 
 

ระดับคาคะแนน 

สวนประสมการตลาด มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ดานผลิตภัณฑ 
คุณภาพผลิตภัณฑ 
1. คุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง 

     

2.  ความแข็งแรงคงทนของโครงสราง

คอนโดมิเนียม 

     

3.  เฟอรนิเจอรภายในคอนโดมิเนียมมีคุณภาพ

ดี 

     

4.  ความมีชื่อเสียงของโครงการในดาน

คุณภาพของคอนโดมิเนียม 

     

5. คลับเฮาส / สโมสร      

การออกแบบผลิตภัณฑ 
1.การออกแบบท่ีสวยงามทนัสมัย 

     

2. การออกแบบพ้ืนทีใ่ชสอยใหเหมาะสม      

3. มีพ้ืนที่จอดรถกวางขวาง      

4. ความมีชื่อเสียงของคอนโดมิเนียมในดาน

การออกแบบ 

     

ความหลากหลาย 
1.คอนโดมิเนียมมีขนาดของหองใหเลือกหลาย

ขนาด 

     

2. รูปแบบของหองที่มีใหเลือกมากกวา 2 

รูปแบบขึ้นไป  

     

3. ความหลากหลายของสิง่อํานวยความสะดวก      
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คําชี้แจง : ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความตองการที่

มีตอประเด็นในแตละขอของทาน 
 

คาคะแนน 
ปานกลาง นอย มากที่สุด มาก ไมคาดหวัง สวนประสมการตลาด 

5 4 3 2 1 

การรับประกันสินคา 
1.  รับประกันซอมแซมหลังการขาย  

     

2.       รับประกันความเสียหายของวัสดุภายใน

หอง 
ดานราคา 
การกําหนดราคา 
1.ราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหอง 

     

2.ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทาํเล

ที่ตั้ง 

     

3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของหอง      

4.คาบํารุงรักษาตอตารางเมตร 

การใหสวนลด 
1.  สิทธิพิเศษสวนลดเงินสด 

     

2.       ใหสวนลดในวันโอนกรรมสิทธิ ์

เง่ือนไขการชาํระเงินและสนิเชื่อ 
1.  อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารต่ํา 

     

2.   จัดหาสินเชื่อจากสถาบนัการเงินที่

หลากหลาย 

     

3.        ระยะเวลาผอนชําระเงินนานขึ้น 
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คําชี้แจง : ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความตองการที่

มีตอประเด็นในแตละขอของทาน 
 

ระดับคาคะแนน 

สวนประสมการตลาด มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ดานทําเลทีต่ั้ง 

1. ความสะดวกในการเดินทาง 
     

2. ทําเลทีต่ั้งใกลแหลงชุมชน      

3. ใกลระบบขนสง เชน รถไฟฟา      

4. ทําเลทีต่ั้งมีสภาพแวดลอมที่ดี      

การสงเสริมการตลาด 

1.การโฆษณาประชาสัมพันธผานทุกส่ือ 
     

2. การจัด บูธ ตามสถานทีต่างๆ เชน 

ศูนยการคา 

     

3. การมอบสวนลดพิเศษ      

4. พนักงานขายมีอัธยาศัยที่ดีมีคุณภาพในการ

นําเสนอ 
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง : ผูตอบแบบสอบถามโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความตองการที่

มีตอประเด็นในแตละขอของทาน 
 

1.     งบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียมของทาน 

   1,000,000 – 1,500,000 บาท    1,500,001 -  2,000,000 บาท 

    

   2,000,001 - 2,500,000 บาท               2,500,001 -3,000,000 บาท   

   3,000,001 ขึ้นไป 

 

 

2.     ขนาดพ้ืนที่ใชสอยของคอนโดมิเนียมที่ทานตองการ 

   ต่ํากวา 30 ตารางเมตร    31 – 40 ตารางเมตร 

    

  41 – 50 ตารางเมตร                            51 – 60 ตารางเมตร 

   

              61 ตารางเมตรขึ้นไป 

 

3.    กลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม 

   ตัวทานเอง              ญาติพ่ีนอง/เพ่ือน 

    

  บุคคลในครอบครัว                          พนักงานขาย 
   

              อ่ืนๆโปรดระบุ……………. 

 

 
 

     
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล           อภิชิต    สุขสินธ 
วันเดือนปเกิด            2  มีนาคม  2527 
สถานที่เกิด           ชุมพร 
สถานที่อยูปจจุบัน         179  หมู 13 ตาํบลวังไผ อําเภอเมือง  
            ชุมพร 86190 
ประวตัิการศึกษา           
          พ.ศ.  2548       บริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการจัดการ 
            มหาวิทยาลัยหอการคาไทย                                
          พ.ศ.  2550       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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