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 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the decision toward condominium of Generation Y consumers in 

Bangkok area. 

 
ทรงพล สุกรีวนัส1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

  

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพทั่วไปของรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสม

ทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต  และส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างคือประชากร 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ

หญิง มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ร่วมกัน ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือมีอาชีพอิสระ 

และมีร ายได ้อยู ่ร ะห ว่า ง  40,000 บ าท  ถ ึง  60,000 บ าท  (2) ผู ้ต อบ แบบสอบถามส่วน ใหญ ่ให้

ความส าค ัญกับรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และให้ความส าค ัญกับด ้านความคิดเห็น

มากที่สุด  (3) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) อยู่ใน

ระดับมากและให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการมากที่สุด (4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับส าคัญมาก (5) ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 

พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

โดยด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากที่สุด  รองลงมาคือด้านความคิดเห็นและ

ดา้นความสนใจ ตามล าดบั (6) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.01 โดยด้านลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากที่สุด รองลงมาคือ

ด้านสถานที่  ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และด้านราคา 

ตามล าดบั  

 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต,ส่วนประสมทางการตลาด,การตดัสินใจซ้ือ,คอนโดมิเนียม,เจเนอเรชนั Y 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is (1) To study the general condition of the lifestyle Marketing 

mix and the decision to buy condominiums of Generation Y population in Bangkok and (2) To study  

the relationship between lifestyle and marketing mix and decision to buy condominiums of Generation Y 

population in Bangkok. By quantitative research, the sample consisted of 400 people in Bangkok 

metropolitan area. Descriptive statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Also 

inferential statistics and multiple regression analysis were taken into account. 

The results from study found that the majority are female, married or living together having Bachelor 

degree, self-employed and earn between 40,000 baht and 60,000 baht per month. (2) Most respondents focus 

on lifestyle in the medium level. (3) Most respondents emphasis on marketing mix (7P's) at a high level 

and process is the most important. (4) Most respondents give importance to the decision to buy 

condominiums at a very high level (5) The result of the hypothesis test 1 found that lifestyle influence the 

decision to buy condominiums with statistical significant at 0.01 by the events of influencing the decision 

to purchase the condominium followed by opinions and interests respectively. (6) The result of hypothesis 

test 2 shows that marketing mix influences the decision to buy condominiums of the Generation Y 

population in Bangkok with statistical significance of 0.01. In terms of physical characteristics, it has 

the most influence on the condominium purchase decision. Next is the location. Process Product In terms 

of marketing promotion, staff, and price respectively 

 

Keyword: Lifestyle, Marketing mix, Buying decision, Condominium, Generation Y 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยความเจริญดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกระจุก

ตวัอย่างหนาแน่นของประชากรเฉพาะในเขตเมืองหลวงของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับปัญหา

หรือความตอ้งการที่อยู่อาศัย กล่าวคือ เม่ือมีปริมาณของประชากรเพ่ิมมากขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยของ
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ประชากรเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย และส่งผลกระทบให้ราคาของที่พักอาศัยเพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจากมีปริมาณ

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ซ่ึงที่อยู่อาศยัรูปแบบบา้นเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์มีราคาสูงเน่ืองจาก

มีจ านวนน้อยและในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่นิยมเลือกที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมมากกว่าที่พัก

อาศยัรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน เห็นได้จากความต้องการที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครปี 2561 พบว่า

ความต้องการคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 89 ทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ร้อยละ 5 และบ้านเดี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 6 

ตามล าดบั (BLT Bangkok, 2561) 

อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่พักอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

เกิดจากปัจจยักระตุน้หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเดินทาง หรือการหลีกเล่ียงปัญหา

การจราจรติดขดัในพ้ืนที่ดงักล่าวดว้ยระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะรถไฟฟ้า

ที่มีการวางแผนและท าการก่อสร้างให้ครอบคลุมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นได้จากข้อมูลการประเมิน

สภาพจราจรทั่วโลกปี 2560 ของ INRIX Global Traffic Scorecard พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่มีปัญหา

เก่ียวกับการจราจรเป็นอันดับที่ 12 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย (ประอรพิชญ์ คัจฉวฒันา , 2561) 

ประกอบกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวยัท างานและมีอายุระหว่าง 22-39 ปี หรือกลุ่ม  

Generation Y คือกลุ่มบุคคลที่ต้องการอิสระหรือความเป็นส่วนตัวสูงในการด าเนินชีวิต มีความต้องการ

ความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทาง ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคญัและมีแนวโน้มของความ

ตอ้งการซ้ือที่พักอาศัยจริง (real demand) เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ียงัไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และมี

ศกัยภาพเพียงพอในการซ้ือที่พักอาศยัในอนาคต (potential demand) น่ันเอง 

ปัญหาและการแข่งขันที่ รุนแรงในปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสของธุรกิจเก่ียวกับที่พักอาศัยรูปแบบ

คอนโดมิเนียมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการศึกษาที่ไดร้ับไปปรับใช้

เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการ

เก่ียวกับที่พักอาศยัรูปแบบคอนโดมิเนียม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างที่

เหนือกว่าคู่แข่งขนั ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชากร Generation Y ในทุกมิติน่ันเอง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ขอบเขตดา้น

เน้ือหาสาระ ประกอบด้วย รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  และสุดท้ายคือ (3) ขอบเขตด้าน

ระยะเวลา ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การด าเนินชีวิตและส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความพึงพอใจของประชากร 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ท าให้ผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

และการขายคอนโดมิเนียมได้ทราบความต้องการของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมอย่างแทจ้ริง 

เพ่ือท าให้ผู้ที่มีความเก่ียวข้องดังกล่าวเกิดความเข้าใจและสามารถก าหนดแนวทางธุรกิจ ตลอดจนวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิต การใช้จ่ายเงินและเวลาที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะบุคคล ซ่ึงสามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  ความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและสังคม ประกอบด้วย (1) ด้านกิจกรรม เช่น การท างาน งานอดิเรก การใช้

เวลาว่างช่วงวนัหยุด การท ากิจกรรมทางสังคมหรือสโมสร การจับจ่ายซ้ือสินค้า หรือการเล่นกีฬา เป็นต้น  

(2) ดา้นความสนใจ เช่น ความสนใจเก่ียวกับครอบครัว บ้าน การงาน อาหาร หรือส่ือโฆษณา เป็นตน้ และ 

(3) ด้านความคิดเห็น เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ หรือวฒันธรรม เป็นต้น 

ในขณะที่โซโลมอน (Solomon, 2012) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรูปแบบของการบริโภคที่สะท้อนถึง

ทางเลือกของแต่ละบุคคลในการใช้จ่ายเงินและเวลา ตลอดจนลาวดอนและบิททา (Loudon, & Bitta, 1993)    

ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นเอกลกัษณ์และมีอิทธิพล ตลอดจนสะท้อนให้เห็น

พฤติกรรมของบุคคล ส่วนคอตเลอร์ (Kotler, 2003) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลแสดงออกในรูป

ของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของบุคคล โดยแสดงออกถึงตัวบุคคลและมีการปฏิสัมพันธ์กับ

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
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2. ส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) หมายถึง ปัจจัยผนัแปรทางการตลาดที่ผูบ้ริหารทางการตลาด

น าเสนอแก่ตลาดเป้าหมาย เพ่ือบ าบัดความต้องการพร้อมทั้งน าความพึงพอใจสูงสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย 

(พิษณุ จงสถิตยว์ฒันา, 2544) ในขณะที่ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปร

ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซ่ึ งใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจหรือความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย (1) ดา้นผลิตภณัฑ์คือ ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ

ต้องการของผู้บริโภคจนเกิดความพึงพอใจ (2) ด้านราคาคือ จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่ต้องจ่ายหรือเสียไป 

เพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ (3) ด้านสถานที่คือ ความปลอดภัยและความสะดวกของสถานที่ตั้งของสินค้าหรือ

บริการ (4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาดคือ เคร่ืองมือที่ใช้ติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าหรือ

บริการ ซ่ึงใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการและเตือนความทรงจ าเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ (5) ด้านพนักงานคือ 

บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้บริโภคสินคา้หรือบริการ (6) ด้านลักษณะทางกายภาพคือ สภาพแวดล้อมที่ปรากฏ

ให้ผู้บริโภคได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ซ้ือขายสินค้า บริการ หรือสถานที่ อ่ืน ๆ  ที่ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผูซ้ื้อกับผูข้าย และ (7) ด้านกระบวนการคือ กระบวนการในการให้บริการแก่ผู้บริโภคหรือการน าเสนอ

สินคา้หรือบริการ  

3. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย (1) การรับรู้ถึงปัญหา 

คือ การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการและความจ าเป็นในตัวสินค้า (2) การค้นหาข้อมูลคือ การที่ ผู้บริโภค

รับรู้ถึงปัญหา ซ่ึงผูบ้ริโภคเร่ิมคน้หาข้อมูลที่มีความเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 

(3) การประเมินผลทางเลือกคือ ขั้นตอนที่ผู้บริโภคน าข้อมูลที่ ได้รับจากการค้นหามาพิจารณาคุณสมบัติ 

ความส าคัญและความน่าเชื่อถือ โดยน าข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบกัน (4) การตัดสินใจซ้ือคือ ขั้นตอนที่

ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยประเมินผลจากทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด และคัดเลือกสินค้าหรื

อบนิการที่ตรงตามความตอ้งการมากที่สุด และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือคือ การที่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ 

หรือไม่พึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการหลงัจากมีประสบการณ์กบัสินคา้หรือบริการน้ัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 

4. เจเนอเรชัน Y (generation Y) หมายถึง กลุ่มคนที่ เกิดระหว่างปี 2524-2537 ซ่ึงเป็นคนยุคใหม่ที่

ตอ้งการเหตุผลในทุกเร่ือง  มีความคิดเป็นของตนเอง มีการปลูกฝัง  การผลักดันทางด้านการศึกษาและการเสริม

ทกัษะด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่เด็ก (Martin, 2005) ในขณะที่พสุ เดชะรินทร์ (2552) กล่าวว่า คนกลุ่มน้ีรักความก้าวหน้า 

และมุ่งหาผลส าเร็จเป็นหลัก ตลอดจนมีความคาดหวงัสูง มีโลกส่วนตวั ไม่นิยมวางแผนระยะยาวและไม่มีความ

อดทน  กลาส (Glass, 2007) ที่กล่าวว่าเป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี ชอบท างานเป็นทีม ไม่ชอบท าตาม

กฎระเบียบ ฉลาด ยอมรับการเปล่ียนแปลงและใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และสุดท้ายคือโฮวี่และ

สตรัส (Howe, & Strauss, 2000) กล่าวว่า คนกลุ่มน้ีไม่ชอบน่ังท างานอยู่คนเดียว 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มนธิดา ศรีพยุงฉันท์ (2558) ศึกษาความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของ

กลุ่มผู้บริโภคเปรียบเทียบ Generation X กับ Generation Y พบว่า กลุ่มคน Generation X มีความต้องการที่อยู่

อาศัยเป็นลักษณะแนวราบมากกว่า  Generation Y เม่ือเทียบที่พักอาศัยกับคอนโดมิเนียมส่วนมากมีการค้นหา

ขอ้มูลจากสังคมออนไลน์และชื่อเสียงของโครงการมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่พกัอาศยัของคนทั้ง 2 กลุ่ม ในขณะ

ที่ส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบและสภาพแวดล้อมโครงการ ด้านความปลอดภัยและชื่อเสียงของ

ผูป้ระกอบการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากที่สุด 

นมัสการ มรรคสุนทร (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้และรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเลือกเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่

คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตามล าดบั โดยการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ของกลุ่ม

ตวัอย่างต้องท าการเปรียบเทียบกับคุณภาพ และลกัษณะของเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

และการรีวิวเคร่ืองเรือนอเนกประสงค์ในส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน้อยที่สุด 

สัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครมากที่สุดคือตัวเอง รองลงมาคือครอบครัวและคู่ครอง โดยช่องทางที่ใช้หาข้อมูลสูงสุดคือ

อินเทอร์เน็ต (internet) และเวปไซด์ (website) รองลงมาคือผูมี้ประสบการณ์และส่ือส่ิงพิมพ ์ตามล าดบั 

ธนารัตน์ โคนม (2560) ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม

ในพ้ืนที่ต่างจังหวดั พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีผลต่อความพึงพอใจกับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมของ

ประชากรที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตลักษณะต่าง ๆ  และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมมี

ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  

เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของ 

กลุ่มตัวอย่างที่ เคยซ้ือหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือคอนโดนิเนียม 3 ล าดับแรกคือ LPN,  U Delight และ 

IDEO ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศยัหลักเพ่ือให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนั และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพยว่าดา้นกระบวนการ

เน่ืองจาก ความยืดหยุ่นในการให้บริการ รองลงมาคือด้านราคาเน่ืองจากมีความคุม้ค่าของราคาและการผ่อนช าระ

ที่ตอ้งเหมาะสมเม่ือเปรียบกบักับโครงการอ่ืนบริเวณใกล้เคียงกนั ตามล าดบั 
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สมมติฐานการวิจัย 

(1) รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึง

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ท าให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้ท า

การการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปค  านวณทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายข้อมูลแต่ละส่วนและวิเคราะห์ตัวแปรทุกตัวตาม

กรอบแนวความคิด (2) สถิติเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression, MRA) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ

ตวัแปรตาม 

 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (AIO) 
1.  ดา้นกิจกรรม (activity) 
2.  ดา้นความสนใจ (interest) 
3.  ดา้นความคิดเห็น (opinion) 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) 
2.  ดา้นราคา (price) 
3.  ดา้นสถานที่ (place) 
4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
5.  ดา้นพนักงาน (people) 
6.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (physical) 
7.  ดา้นกระบวนการ (process) 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากร Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสหรืออยู่

ร่วมกัน โดยมากกว่าคร่ึงมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือมีอาชีพอิสระ 

และมีรายได้อยู่ระหว่าง 40,000 บาท ถึง 60,000 ซ่ึงความส าคญัของรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยรูปแบบการใช้ชีวิตดา้นความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ในขณะที่ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

อยู่ในระดับมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ส่วนความส าคัญของการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าค ัญทางสถิติที่ 0.01  

โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากที่สุด  รองลงมาคือ

ด้านความคิดเห็นและด้านความสนใจ ตามล าดับ ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 พบว่าส่วน

ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 โดยดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมากที่สุด รองลงมาคือด้านสถานที่  ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นพนักงาน และดา้นราคา ตามล าดบั  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อ 1 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ร่วมกัน โดยมากกว่าคร่ึงหน่ึงมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัวหรือมีอาชีพอิสระ และมีรายได้อยู่ระหว่าง 40,000 บาทถึง 60,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมูลของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบว่า ในเขตกรุงเทพมหานครมีรายได้เฉล่ียต่อบุคคลอยู่ที ่ 41,897 บาท

ต่อเดือน โดยตัวเลขดังกล่าวท าให้ผู ้ประกอบการเก่ียวกับคอนโดมิเนียมเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ และ

ความสามารถซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มดังกล่าว ตลอดจนรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีข ้อจ ากัดของวิถีชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ห รือ

ค่านิยมของสังคมในปัจจุบันที่กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ Generation Y ส่วนใหญ่นิยมความเป็นอิสระและรัก

ความเป็นส่วนตัวจึงเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิ จัยของ
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มนธิดา ศรีพยุงฉันท์ (2558) ท าการศึกษาความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบของ

กลุ่มผู้บ ริโภคเปรียบเทียบ Generation X กับ  Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากร 

Generation Y ชอบพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านแนวราบ และเม่ือมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นความ

ตอ้งการพกัอาศยัในคอนโดมิเนียมย่ิงสูงขึ้นตามไปดว้ย  

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความส าคญัของรูปแบบการใช้ชีวิตพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้ประกอบการเก่ียวกับคอนโดมิเนียมต้องท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้

ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ส าค ัญของการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมนอกเหนือจากการซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพื่อพ ักอาศ ัยเพียงอย่างเดียว เหมือนในอดีตที่ ผ ่านมา โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ

โซโลมอน (Solomon, 2012) ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นรูปแบบที่สะทอ้นทางเลือกของบุคคลใน

การใช้จ่ายเงินและเวลาเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของตนเอง  อย่างไรก็ตามรูปแบบการด าเนินชีวิต

ดา้นความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือดา้นความสนใจและดา้นกิจกรรม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวความคิดของคอตเลอร์ (Kotler, 2000) ที่กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลนิยมแสดงออกดว้ย

การท ากิจกรรม ความสนใจส่วนบุคคลและการแสดงความคิดเห็นน่ันเอง  

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความส าค ัญของส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส าค ัญอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพิษณุ จงสถิตย์วฒันา (2544)  

และแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจ ัยทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกัน ซ่ึงธุรกิจต้องมีการก าหนดปัจจัยดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ด ้านผลิตภัณฑ์ ด ้านราคา ด ้านสถานที่      

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ อย่างไรก็ตาม

ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ    

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และด้านราคา ตามล าดับ กล่าวคือ   

ด้านกระบวนการผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับขั้นตอนการท าสัญญาซ้ือ-ขายต้องต้องมีความ

ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากที่ผ่านมามีข่าวสาร ข้อมูล

และประสบการณ์ของผู้บริโภคจ านวนมากเก่ียวกับปัญหาของการท าสัญญาซ้ือ-ขายที่ผิดพลาดและ

เสียเปรียบถูกแบ่งปันออกมาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์หรือไลน์ เป็นตน้ 

ขณะเดียวกันผลการวิเคราะห์ความส าคัญของการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

โดยพบว่าการเข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของคอนโดมิเนียมหรือสถานที่จริง ก่อนตัดสินใจ เลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมมีความส าคัญมากที่สุด เน่ืองจากในปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
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จ านวนมาก และส่วนมากตั้ งอยู่ตามแนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะที่มีความส าคัญโดยเฉพาะ

รถไฟฟ้า ซ่ึงกลุ่มคนยุคใหม่หรือ Generation Y ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัเร่ืองน้ีส าหรับน ามาพิจารณาเป็น

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม กล่าวคือ คอนโดมิเนียมบางโครงการอาจมีการก่อสร้างเสร็จก่อน

รถไฟฟ้า  ท าให้ผู้บริโภคไม่มีความสะดวกในการเดินทางช่วงแรก ๆ ประกอบกบัการดูสถานที่จริงถือเป็น

เร่ืองส าคญัเน่ืองจากผูบ้ริโภคทัว่ไปชื่นชอบการดูสภาพห้องคอนโดมิเนียมของจริงมากกว่าการดูจากโมเดล

หรือภาพจ าลองรายละเอียดต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า        

การตัดสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการก็ต่อเม่ือประเมินผลทางเลือกที่มีอยู่

ทั้งหมด โดยท าการคดัเลือกสินคา้หรือบริการที่ตรงกบัตามความตอ้งการมากที่สุดน่ันเอง 

ผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ 1 มีความสอดคล้อง

กล่าวคือ รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 โดยพบว่าหากความส าคัญของรูปแบบการด าเนินชีวิต

เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรกลุ่มดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นตามไป ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของธนารัตน์ โคมน (2560) ท าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความเหมาะสมส าหรับการอยู่

อาศยัในคอนโดมิเนียมบนพ้ืนที่ต่างจงัหวดั พบว่า  รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อ

การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ให้ความส าคัญกับครอบครัว 

การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาและการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนมุ่งหาผลส าเร็จในหน้าที่การงานและรักความ

เป็นอิสระ ซ่ึงรูปแบบการใช้ชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยผลการทดสอบสมมติฐานยงั

พบอีกว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือดา้นความคิดเห็นและด้านความสนใจ ตามล าดับ 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของพสุ เดชะรินทร์ (2552) ที่กล่าวว่า บุคคลกลุ่ม Generation Y มีลกัษณะนิสัยรัก

ความก้าวหน้า มีโลกส่วนตัวสูงและไม่มีความอดทน ตลอดจนมุ่งหาผลส าเร็จ เพราะฉะน้ันการพักอาศัยใน

คอนโดมิเนียมจึงเป็นการตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรกลุ่มน้ีมากที่ สุด เน่ืองจาก

คอนโดมิเนียมมีพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ตรงตามความตอ้งการในการด าเนินชีวิตยุคปัจจุบัน

ที่เน้นสุขภาพที่ดีเป็นหลัก เช่น สระว่ายน ้า หรือฟิตเนสเพ่ือการพักผ่อนและออกก าลังกาย เป็นตน้  

ส าหรับผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ 2 มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยพบว่าหากความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมสูงขึ้ น

ส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรกลุ่มดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของเจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ท าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
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ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบอีกว่าด้านลักษณะทางกายภาพมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมากที่ สุด รองลงมาคือด้านสถานที่  ด้านกระบวนการ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และด้านราคา ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า  สภาพแวดลอ้มของคอนโดมิเนียมมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม กล่าวคือ คอนโดมิเนียมที่ดีควรมีสีสันของอาคารที่สวยงามและทันสมัย มี

บรรยากาศภายในโครงการที่ดีและร่มร่ืน หรือมีพ้ืนที่สีเขียวที่ เพียงพอต่ อความต้องการของผู้บริโภค 

ตลอดจนมีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบถว้น เช่น สระว่ายน ้า ฟิตเนส หรือห้องอเนกประสงค์ เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 

(1) รูปแบบการด าเนินชีวิตมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชากรยุคปัจจุบันมีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับ

การท างาน ท าให้ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ือเหลือเวลาส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตาม

ความสนใจ เช่น การพักผ่อน หรือการออกก าลงักาย เป็นตน้ ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีปัญหาจราจร

เป็นปัญหาส าค ัญที่ท าให้กระทบต่อการเดินทางของประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่ม  Generation Y 

ส่งผลให้ประชากรกลุ่มดงักล่าวเลือกที่พักอาศัยติดกับระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักโดยเฉพาะรถไฟฟ้า 

จากที่กล่าวมาท าให้ผู้ประกอบการเก่ียวกับคอนโดมิเนียมสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาเป็นหลักเกณฑ์

ส าคญัเพ่ือวางแผน จดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจดัการที่ตรงกบัความต้องการและรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตของประชากรกลุ่มดังกล่าวอย่างแท้จริง  กล่าวคือ (1) ด้านกิจกรรม ผู้ประกอบการควรมีพ้ืนที่

ส่วนกลางเพ่ือรองรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค เช่น การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ การประชุมหรือการ

ท างาน เป็นต้น (2) ด้านความสนใจ กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความสนใจคอนโดมิเนียมที่ท าให้เกิดความรู้สึก

พักผ่อนอย่างแท้จริง เน่ืองจากการท างานหนักและมีเวลาพักผ่อนน้อย โดยผู้ประกอบการควรประยุกต์

นวตักรรมที่มีความทันสมัยกับส่ิงต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต เช่น 

ระบบเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน เป็นตน้ (3) ด้านความคิดเห็น กล่าวคือ ในปัจจุบันผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ชอบอ่านความคิดเห็นและคลอ้ยตามขอ้มูลที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีการส่ือสารผ่านเทคโนโลยี
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ที่มีความทันสมัย  เช่น เฟสบุ๊ค  ไลน์หรืออินสตาแกรม เป็นต้น เพราะฉะน้ันผู้ประกอบการเก่ียวกับ

คอนโดมิเนียมควรมีการน าเสนอขอ้มูลที่ผูบ้ริโภคสนใจและตอ้งการผ่านส่ือสังคมออนไลน์น่ันเอง 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกบัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือใช้ เป็นข้อมูล

เปรียบเทียบและประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมให้ เกิดความคุ้มค่ามากที่ สุด ท าให้

ผู้ประกอบการเก่ียวกับคอนโดมิเนียมสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการ

วางแผนจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจดัการที่ตรงกบัความตอ้งการและรูปแบบการด าเนินชีวิต

ของประชากรดงักล่าวอย่างแทจ้ริง กล่าวคือ (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการต้องใส่ใจรายละเอียดของการ

ออกแบบห้องคอนโดมิเนียมให้มีความสวยงาม ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเพ่ือดึงดูด

ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ เช่น การออกแบบห้องแบบ 2 ชั้น (duplex) เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอย เป็นต้น 

(2)ด้านราคา ผู้ประกอบการควรค านึงถึงความเหมาะสมของราคาคอนโดมิเนียมกับองค์ประกอบต่าง ๆ 

เพ่ือท าให้เกิดความคุม้ค่าในสายตาของผู้บริโภคมากที่สุด เช่น ท าเลที่ตั้ง คุณภาพ หรือชื่อเสียงของแบรนด์ 

เป็นต้น ตลอดจนท าการเปรียบเทียบราคากับคอนโดมิเนียมที่อยู่บ ริเวณโดยรอบ  (3) ด้านสถานที่ 

ผู้ประกอบการที่มีคอนโดมิเนียมไกลจากสถานีรถไฟฟ้าควรจัดรถตู้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

ผูบ้ริโภคและลดขอ้จ ากัดของสถานที่ตั้งคอนโดมิเนียม (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรท า

การส่ือสารหรือประชาสัมพันธ์คอนโดมิเนียมที่มีข้อมูลจูงใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจ านอง หรือการให้ส่วนลด เป็นตน้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูปหรือทวิสเตอร์ เป็นต้น และแบบออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ 

วิทยุ ป้ายโฆษณาหรือนิตยสาร เป็นตน้ (5) ดา้นพนักงาน ผู้ประกอบการควรจดัท าหลกัสูตรการเตรียมความ

พร้อมของพนักงานก่อนให้บริการไม่ว่าจะเป็นกริยามารยาท ความอ่อนน้อม ความสุภาพ ย้ิมแยม้แจ่มใส 

ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัคอนโดมิเนียม (6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากที่สุด 

ผูป้ระกอบการควรจัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับ

ผูบ้ริโภค เช่น การจดัสวนสาธารณะที่สามารถน่ังเล่นหรือพกัผ่อนในวนัหยุด การจดัสรรสถานที่จอดรถอย่าง

เพียงพอต่อจ านวนผู้พักอาศัย หรือการรักษาความสะอาดโดยรอบคอนโดมิเนียมอยู่เสมอ เป็นตน้ ตลอดจน

การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ มี

ความทันสมัย เช่น การสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้สามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามต่าง ๆ 

ของคอนโดมิเนียม การประยุกต์นวตักรรมกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ (IoT) ให้สามารถเปิด-ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้

ดว้ยสมาร์ทโฟน หรือการใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารในคอนโดมิเนียม เป็นตน้ และ (7) 
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ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรระบุขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นมาตรฐานในการให้บริการและ

แสดงความเป็นมืออาชีพของโครงการดว้ย 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดในการวิจยัดังน้ี (1) แบบสอบถามมีข้อค  าถามจ านวนมาก ท าให้

ผูต้อบแบบสอบถามมีความเบื่อหน่ายอาจส่งผลให้มีโอกาสไดร้ับขอ้มูลจากการสอบถามไม่ตรงกบัความเป็น

จริงเท่าที่ควร และ (2) การเลือกสถานที่เก็บแบบสอบถาม กล่าวคือ ผู้วิจยัไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เน่ืองจากเวลาของการท าวิจัยไม่เพียงพอและสถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้เข้าไปเก็บ

ขอ้มูล เช่น ร้านกาแฟ สถานีรถไฟฟ้าหรือห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอน าเสนอรูปแบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจยัคร้ัง

ต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้ นดังน้ี (1) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผู้ที่ เคยซ้ือคอนโดมิเนียมและ

ไม่ได้ท าการแบ่งกลุ่มคอนโดมิเนียมตามระดบัราคา ท าให้ผลที่ไดร้ับจากการศึกษามีลักษณะเป็นภาพรวมไม่ได้

เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงการศึกษาคร้ังถัดไปควรมีการก าหนดหรือแยกตามประเภทของคอนโดมิเนียม

ตามราคาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น (2) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา

เฉพาะการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในภาพรวม และไม่ได้ท าการพิจารณาตามกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือ 5 

ขั้นตอน ท าให้ผลที่ได้รับมีลกัษณะเป็นภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกบัขั้นตอนใด

มากที่สุด ซ่ึงการศึกษาคร้ังถดัไปควรมีการแยกรายละเอียดเพ่ือให้ทราบอย่างชดัเจน 
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