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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors affecting the decision toward condominium of Generation Y consumers in
Bangkok area.
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บทคัดย่อ
การวิจ ัยครั้งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่ว ไปของรู ปแบบการด าเนิ นชีวิต ส่ วนประสม
ทางการตลาดและการตัด สิ นใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่า งรู ปแบบการด าเนิ นชีวิต และส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มของประชากร Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า (1) ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง มีสถานภาพสมรสหรื ออยู่ร่วมกัน ระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชีพ ธุ รกิจส่ ว นตัว หรื อ มีอาชี พอิสระ
และมีร ายได้อ ยู ่ร ะห ว่า ง 40,000 บ าท ถึง 60,000 บ าท (2) ผู ้ต อบ แบ บส อบ ถาม ส่ ว น ให ญ่ ใ ห้
ความสาคัญ กับรู ปแบบการด าเนิ นชีวิต อยู่ในระดับ ปานกลาง และให้ค วามสาคัญกับด้า นความคิด เห็น
มากที่สุ ด (3) ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามสาคัญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาด (7P’s) อยู่ใน
ระดับ มากและให้ ค วามส าคั ญ กับ ด้า นกระบวนการมากที่ สุ ด (4) ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มอยู่ในระดับส าคัญ มาก (5) ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1
พบว่า รู ปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิ พลต่อการตัด สินใจซื้อคอนโดมิเนี ยมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
โดยด้านกิจ กรรมมีอิทธิพลต่อการตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมากที่สุด รองลงมาคือด้า นความคิด เห็นและ
ด้านความสนใจ ตามลาดับ (6) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ น ใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ 0.01 โดยด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้า นสถานที่ ด้า นกระบวนการ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้า นพนั กงาน และด้า นราคา
ตามลาดับ
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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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุบันความเจริ ญ ทางด้า นเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศไทยเกิด ขึ้น อย่า งรวดเร็ ว และมีก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา โดยความเจริ ญ ดังกล่า วท าให้ เกิด ปั ญ หาหลากหลายไม่ ว่า จะเป็ นการกระจุ ก
ตัวอย่างหนาแน่นของประชากรเฉพาะในเขตเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงกับปัญหา
หรื อความต้องการที่อยู่อาศัย กล่าวคือ เมื่อมีปริ มาณของประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยของ

3

ประชากรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้ว ย และส่ งผลกระทบให้ราคาของที่พักอาศัยเพิ่มสู งขึ้นเนื่ องจากมีปริ มาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ซึ่งที่อยู่อาศัยรู ปแบบบ้านเดี่ยวหรื อทาวน์เฮ้าส์มีราคาสูงเนื่องจาก
มีจ านวนน้อยและในปั จจุบัน ประชากรส่ ว นใหญ่นิยมเลือกที่อยู่อาศัย รู ปแบบคอนโดมิเนี ยมมากกว่าที่พัก
อาศัยรู ปแบบอื่น ๆ อย่า งชัด เจน เห็นได้จากความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครปี 2561 พบว่า
ความต้องการคอนโดมิเนี ยมมีสัดส่ ว นอยู่ที่ร้อยละ 89 ทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ร้อยละ 5 และบ้านเดี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 6
ตามลาดับ (BLT Bangkok, 2561)
อย่างไรก็ต าม ความต้องการที่พักอาศัยรู ปแบบคอนโดมิเนี ยมของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกิด จากปัจ จัยกระตุน้ หลากหลายประการไม่ว่าจะเป็ นความสะดวกในการเดินทาง หรื อการหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจรติดขัดในพื้นที่ดงั กล่าวด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะรถไฟฟ้า
ที่มีการวางแผนและท าการก่อสร้างให้ค รอบคลุมเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่า ว เห็นได้จากข้อมูลการประเมิ น
สภาพจราจรทั่วโลกปี 2560 ของ INRIX Global Traffic Scorecard พบว่ากรุ งเทพมหานครเป็ นพื้นที่ มีปัญหา
เกี่ยวกับการจราจรเป็ นอันดับ ที่ 12 ของโลกและเป็ นอันดับ 1 ของเอเชีย (ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, 2561)
ประกอบกับรู ปแบบการด าเนิ นชีวิต ของคนรุ่ นใหม่ที่อยู่ในวัยทางานและมีอายุระหว่า ง 22-39 ปี หรื อกลุ่ม
Generation Y คื อกลุ่มบุ ค คลที่ต ้องการอิสระหรื อ ความเป็ นส่ ว นตัว สู งในการด าเนิ น ชีวิต มีค วามต้อ งการ
ความสะดวกและความรวดเร็ว ในการเดินทาง ซึ่งเป็ นกลุ่มประชากรที่มีความสาคัญและมีแนวโน้มของความ
ต้องการซื้อที่พักอาศัยจริ ง (real demand) เนื่ องจากประชากรกลุ่มนี้ ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็ นของตนเอง และมี
ศักยภาพเพียงพอในการซื้ อที่พักอาศัยในอนาคต (potential demand) นั่นเอง
ปั ญหาและการแข่งขันที่ รุนแรงในปั จจุบัน ตลอดจนโอกาสของธุ รกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย รู ป แบบ
คอนโดมิเนี ยมที่สามารถเกิ ดขึ้นได้ในอนาคต ผูว้ ิจยั มีค วามสนใจศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับไปปรับใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการด าเนินธุ รกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริ ห ารจัดการ
เกี่ยวกับที่พักอาศัยรู ปแบบคอนโดมิเนียม เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชากร Generation Y ในทุกมิตินั่นเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของรู ปแบบการด าเนินชีวิต ส่ วนประสมทางการตลาดและการตัด สินใจ
ซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึก ษาความสั มพัน ธ์
ระหว่ า งรู ปแบบการด าเนิ น ชี วิต และส่ ว นประสมทางการตลาดกับ การตัด สิ น ใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) ขอบเขตด้า น
เนื้ อ หาสาระ ประกอบด้ ว ย รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ส่ ว นประสมทางการตลาดและการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ยมของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร และสุ ด ท้า ยคื อ (3) ขอบเขตด้า น
ระยะเวลา ระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อทาการศึก ษาและพัฒนารู ปแบบ
การด าเนิ นชี วิต และส่ ว นประสมทางการตลาด เพื่ อให้มีค วามสอดคล้องกับความพึงพอใจของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาให้ผทู้ ี่มีค วามเกี่ยวข้องกับการสร้า ง
และการขายคอนโดมิเนี ย มได้ท ราบความต้องการของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับรู ปแบบการด าเนินชีวิต ส่ ว นประสมทางการตลาดและการตัด สินใจซื้ อคอนโดมิเนียมอย่างแท้จริ ง
เพื่อทาให้ผู้ที่มีค วามเกี่ยวข้องดังกล่า วเกิด ความเข้าใจและสามารถกาหนดแนวทางธุรกิจ ตลอดจนวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริ หารจัดการได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎี
1. รู ปแบบการด าเนิ นชีวิ ต (AIO) หมายถึง รู ปแบบการใช้ ชีวิต การใช้จ่ายเงิ นและเวลาที่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะบุ คคล ซึ่ งสามารถสะท้อนออกมาในรู ป แบบของกิจกรรมต่าง ๆ ความสนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง หรื อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสังคม ประกอบด้ว ย (1) ด้า นกิจกรรม เช่น การทางาน งานอดิเรก การใช้
เวลาว่างช่วงวันหยุด การทากิจกรรมทางสังคมหรื อสโมสร การจับจ่า ยซื้อสิ นค้า หรื อการเล่นกีฬา เป็ นต้น
(2) ด้า นความสนใจ เช่น ความสนใจเกี่ยวกับ ครอบครัว บ้า น การงาน อาหาร หรื อสื่อโฆษณา เป็ นต้น และ
(3) ด้านความคิ ดเห็ น เช่น ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับตนเอง การศึ กษา สั งคม เศรษฐกิ จ หรื อวัฒ นธรรม เป็ นต้น
ในขณะที่โซโลมอน (Solomon, 2012) กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตเป็ นรู ปแบบของการบริ โภคที่สะท้อนถึง
ทางเลือกของแต่ละบุค คลในการใช้จ่า ยเงินและเวลา ตลอดจนลาวดอนและบิททา (Loudon, & Bitta, 1993)
ที่กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตเป็ นรู ปแบบการใช้ชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์และมีอิทธิ พล ตลอดจนสะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมของบุคคล ส่ วนคอตเลอร์ (Kotler, 2003) กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตของบุคคลแสดงออกในรู ป
ของกิ จกรรม ความสนใจและความคิ ด เห็ นของบุ คคล โดยแสดงออกถึงตัว บุ คคลและมี การปฏิ สั มพันธ์ กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
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2. ส่ว นประสมทางการตลาด (7P’s) หมายถึง ปั จจัยผันแปรทางการตลาดที่ผบู้ ริ ห ารทางการตลาด
นาเสนอแก่ต ลาดเป้ า หมาย เพื่อบ าบัด ความต้องการพร้อมทั้งนาความพึงพอใจสู งสุ ด มาสู่ ต ลาดเป้ า หมาย
(พิษณุ จงสถิตย์ว ฒั นา, 2544) ในขณะที่ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นตัวแปร
ทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ งใช้ ร่ วมกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ งพอใจหรื อ ความต้ องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์คือ สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการของผู้บริ โภคจนเกิด ความพึ งพอใจ (2) ด้านราคาคือ จ านวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่ ต ้องจ่ ายหรื อเสี ยไป
เพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การ (3) ด้านสถานที่คือ ความปลอดภัยและความสะดวกของสถานที่ต้งั ของสิ นค้าหรื อ
บริ การ (4) ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดคือ เครื่ องมือที่ใช้ ติดต่อสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อ
บริ การ ซึ่ งใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการและเตือนความทรงจาเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ (5) ด้านพนักงานคือ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ (6) ด้านลักษณะทางกายภาพคือ สภาพแวดล้อมที่ปรากฏ
ให้ ผู้บริ โภคได้เห็ นไม่ ว่าจะเป็ นสถานที่ ซื้อขายสิ นค้า บริ การ หรื อสถานที่ อื่น ๆ ที่ ทาให้ เกิ ดการปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างผูซ้ ื้ อกับผูข้ าย และ (7) ด้านกระบวนการคือ กระบวนการในการให้บริ การแก่ผู้บริ โภคหรื อการนาเสนอ
สินค้าหรื อบริ การ
3. การตัด สินใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ประกอบด้วย (1) การรับรู ้ถึงปัญหา
คือ การที่ผู้บริ โภครับรู ้ถึงความต้องการและความจาเป็ นในตัวสิ นค้า (2) การค้น หาข้อมูลคือ การที่ ผู้บริ โภค
รับรู ้ถึงปั ญหา ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเริ่ มค้นหาข้อมูลที่มีค วามเกี่ยวข้องจากแหล่งต่า ง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
(3) การประเมิ นผลทางเลื อกคื อ ขั้นตอนที่ ผู้บริ โภคน าข้อมู ลที่ ได้ รับ จากการค้นหามาพิ จารณาคุ ณ สมบั ติ
ความส าคัญและความน่ า เชื่ อถื อ โดยน าข้อมูลที่ ได้รับมาเปรี ยบเทียบกัน (4) การตัด สิ นใจซื้ อคื อ ขั้นตอนที่
ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การใด ๆ โดยประเมินผลจากทางเลือกที่มีอยู่ท้ งั หมด และคัดเลือกสิ นค้าหรื
อบนิการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อคือ การที่ผบู้ ริ โภคมีความพึงพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจต่อสิ นค้าหรื อบริ การหลังจากมีประสบการณ์กบั สิ นค้าหรื อบริ การนั้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546)
4. เจเนอเรชัน Y (generation Y) หมายถึ ง กลุ่ มคนที่ เกิ ด ระหว่ างปี 2524-2537 ซึ่ งเป็ นคนยุค ใหม่ ที่
ต้องการเหตุผลในทุกเรื่ อง มีความคิดเป็ นของตนเอง มีการปลูกฝัง การผลักดันทางด้านการศึกษาและการเสริ ม
ทักษะด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เด็ก (Martin, 2005) ในขณะที่พสุ เดชะริ นทร์ (2552) กล่าวว่า คนกลุ่มนี้รักความก้าวหน้า
และมุ่งหาผลสาเร็จเป็ นหลัก ตลอดจนมีความคาดหวังสู ง มีโลกส่วนตัว ไม่นิยมวางแผนระยะยาวและไม่มีความ
อดทน กลาส (Glass, 2007) ที่ กล่ าวว่ าเป็ นกลุ่ ม คนที่ มองโลกในแง่ ดี ชอบท างานเป็ นที ม ไม่ ช อบท าตาม
กฎระเบียบ ฉลาด ยอมรับการเปลี่ ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต และสุ ดท้ายคือโฮวี่และ
สตรัส (Howe, & Strauss, 2000) กล่าวว่า คนกลุ่มนี้ไม่ชอบนั่งทางานอยู่คนเดียว
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มนธิ ดา ศรี พยุงฉั นท์ (2558) ศึกษาความต้องการด้านอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ อยู่อาศัยแนวราบของ
กลุ่ มผู้บริ โภคเปรี ยบเที ยบ Generation X กับ Generation Y พบว่ า กลุ่ มคน Generation X มี ค วามต้องการที่ อยู่
อาศัยเป็ นลักษณะแนวราบมากกว่า Generation Y เมื่ อเทียบที่พักอาศัยกับคอนโดมิ เนี ยมส่ วนมากมีการค้นหา
ข้อมูลจากสังคมออนไลน์และชื่อเสี ยงของโครงการมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อที่พกั อาศัยของคนทั้ง 2 กลุ่ม ในขณะ
ที่ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านรู ปแบบและสภาพแวดล้อมโครงการ ด้านความปลอดภัยและชื่ อเสี ยงของ
ผูป้ ระกอบการมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด
นมัสการ มรรคสุ นทร (2558) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องเรื อนอเนกประสงค์ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้าและรู ปแบบการด าเนิ น
ชีวิตมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อเลือกเครื่ องเรื อนอเนกประสงค์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในขณะที่
คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องเรื อนอเนกประสงค์มากที่สุด รองลงมาคือรู ปแบบการดาเนิ น
ชีวิตและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ตามลาดับ โดยการตัด สิ นใจซื้ อเครื่ องเรื อนอเนกประสงค์ ของกลุ่ม
ตัว อย่า งต้องทาการเปรี ยบเทียบกับคุณภาพ และลักษณะของเครื่ องเรื อนอเนกประสงค์ก่อนการตัด สินใจซื้ อ
และการรี วิวเครื่ องเรื อนอเนกประสงค์ในสื่ อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด
สัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ศึกษาปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมแนวเส้ นทาง
รถไฟฟ้ าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ า บุ คคลที่ มี อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใน
กรุ งเทพมหานครมากที่สุ ดคื อตัว เอง รองลงมาคื อครอบครัว และคู่ ครอง โดยช่องทางที่ใช้ หาข้อมูลสู งสุ ดคื อ
อินเทอร์เน็ต (internet) และเวปไซด์ (website) รองลงมาคือผูม้ ีประสบการณ์และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ตามลาดับ
ธนารัตน์ โคนม (2560) ศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่เหมาะสมสาหรับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนี ยม
ในพื้นที่ต่างจังหวัด พบว่า รู ปแบบการด าเนิ นชีวิตมีผลต่อความพึงพอใจกับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนี ยมของ
ประชากรที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตลักษณะต่าง ๆ และรู ปแบบการด าเนิ นชีวิตของผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนี ยมมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมทั่วไปในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานครของ
กลุ่มตัวอย่างที่ เคยซื้ อหรื อมี ส่ว นร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดนิ เนี ยม 3 ล าดับแรกคือ LPN, U Delight และ
IDEO ส่วนใหญ่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยหลักเพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบการใช้ชีวิตประจาวัน และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพยว่าด้านกระบวนการ
เนื่องจาก ความยืดหยุ่นในการให้บริ การ รองลงมาคือด้านราคาเนื่ องจากมีความคุม้ ค่าของราคาและการผ่อนชาระ
ที่ตอ้ งเหมาะสมเมื่อเปรี ยบกับกับโครงการอื่นบริ เวณใกล้เคียงกัน ตามลาดับ
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สมมติฐานการวิจัย
(1) รู ปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนี ยมของประชากร Generation Y
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อคอนโดมิเนียมของ
ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รูปแบบการดาเนินชีวิต (AIO)
1. ด้านกิจกรรม (activity)
2. ด้านความสนใจ (interest)
3. ด้านความคิดเห็น (opinion)

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (product)
2. ด้านราคา (price)
3. ด้านสถานที่ (place)
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (promotion)
5. ด้านพนักงาน (people)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical)
7. ด้านกระบวนการ (process)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจ ัยครั้งนี้ คื อ ประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยจึ ง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่ งผู้วิจัยได้ทา
การการแจกแบบสอบถามด้วยวิ ธีการสุ่ มตัวอย่างง่าย จากนั้น นาข้อ มูลมาวิเคราะห์ แ ละประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จ รู ปค านวณทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้ว ย การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิ บายข้อมู ลแต่ ละส่ วนและวิเคราะห์ตัวแปรทุ กตัวตาม
กรอบแนวความคิด (2) สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ เชิงเส้นตรง (multiple liner regression, MRA) เพื่ อทดสอบอิทธิ พ ลของตัว แปรอิ สระที่ มี ผลต่ อ
ตัวแปรตาม
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสหรื อ อยู่
ร่ ว มกัน โดยมากกว่า ครึ่ งมี การศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชีพ ธุ รกิจส่ ว นตัว หรื อ มีอาชีพ อิส ระ
และมีรายได้อยู่ระหว่าง 40,000 บาท ถึง 60,000 ซึ่ งความสาคัญของรู ปแบบการใช้ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
โดยรู ปแบบการใช้ชีวิตด้านความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ในขณะที่ความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด
อยู่ในระดับมาก โดยส่ วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ส่ ว นความสาคัญ ของการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐ านข้อ 1 พบว่ า รู ป แบบการด าเนิ น ชีว ิต มีอิท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื ้ อ
คอนโดมิเนี ย มของประชากร Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานครอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01
โดยรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต ด้านกิจ กรรมมีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้า นความคิ ด เห็ นและด้า นความสนใจ ตามลาดับ ในขณะที่ ผลการทดสอบสมมติฐ านข้อ 2 พบว่า ส่ ว น
ประสมทางการตลาดมี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิเนี ย มของประชากร Generation Y ในเขต
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อ
คอนโดมิ เนี ย มมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นสถานที่ ด้า นกระบวนการ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านพนักงาน และด้านราคา ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัต ถุป ระสงค์ ข ้อ 1 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีสถานภาพสมรสหรื ออยู่ร่ว มกัน โดยมากกว่าครึ่ งหนึ่ งมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพธุ รกิจ
ส่ว นตัว หรื อมีอาชีพอิสระ และมีรายได้อยู่ระหว่า ง 40,000 บาทถึง 60,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมู ลของ
สานักงานสถิติแห่ งชาติปี 2560 พบว่า ในเขตกรุ ง เทพมหานครมีรายได้เฉลี่ย ต่อ บุค คลอยู่ที่ 41,897 บาท
ต่อเดือ น โดยตัว เลขดัง กล่า วทาให้ผู ้ประกอบการเกี่ย วกับคอนโดมิเนี ยมเล็ง เห็นโอกาสทางธุ รกิจ และ
ความสามารถซื้ อ คอนโดมิเนี ย มเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม ดังกล่า ว ตลอดจนรู ป แบบการ
ดาเนิ น ชีว ิต ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครมีข ้อ จากัด ของวิถีชีว ิต ที่เ ร่ งรี บ อยู่ต ลอดเวลา หรื อ
ค่า นิ ยมของสังคมในปั จ จุบันที่กลุ่มคนรุ่ นใหม่ห รื อ Generation Y ส่ ว นใหญ่นิยมความเป็ นอิสระและรัก
ความเป็ นส่ ว นตัว จึงเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเพื่อ ตอบสนองความต้องการ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
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มนธิ ดา ศรี พยุงฉันท์ (2558) ทาการศึกษาความต้องการด้านอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบของ
กลุ่ ม ผู้บ ริ โ ภคเปรี ย บเที ย บ Generation X กับ Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ประชากร
Generation Y ชอบพักอาศัยอยู่ ในคอนโดมิ เนี ยมมากกว่า บ้า นแนวราบ และเมื่อ มีรายได้เพิ่ มสู งขึ้น ความ
ต้องการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
สาหรับผลการวิเคราะห์ความสาคัญของรู ปแบบการใช้ชีวิตพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งผู้ประกอบการเกี่ยวกับคอนโดมิเนี ยมต้องทาให้ผู้บริ โ ภคเกิด ความรู ้
ความเข้า ใจและตระหนักถึงประโยชน์สาคัญ ของการพักอาศัยในคอนโดมิเนี ย มนอกเหนื อจากการซื้ อ
คอนโดมิเนี ย มเพื ่อ พัก อาศัย เพีย งอย่า งเดีย วเหมือ นในอดีต ที่ ผ ่า นมา โดยสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ
โซโลมอน (Solomon, 2012) ที่กล่า วว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตเป็ นรู ปแบบที่สะท้อนทางเลือกของบุคคลใน
การใช้จ่า ยเงินและเวลาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของตนเอง อย่า งไรก็ตามรู ปแบบการด าเนิ นชีวิต
ด้านความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสู งสุด รองลงมาคือด้านความสนใจและด้า นกิจกรรม ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวความคิด ของคอตเลอร์ (Kotler, 2000) ที่กล่าวว่า รู ปแบบการดาเนินชีวิตของบุค คลนิยมแสดงออกด้ว ย
การทากิจกรรม ความสนใจส่วนบุคคลและการแสดงความคิดเห็นนั่นเอง
สาหรับผลการวิเคราะห์ ค วามสาคัญของส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ ให้ค วามสาคัญ อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของพิษ ณุ จงสถิต ย์ว ฒั นา (2544)
และแนวความคิ ด ของศิ ริ ว รรณ เสรี รัต น์ (2546) ที่ ก ล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ นปั จ จัย ทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกัน ซึ่ งธุ รกิจต้องมีการกาหนดปั จจัยดังกล่า วเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจ และความต้อ งการของกลุ่ม เป้ า หมาย ประกอบด้ว ย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นสถานที่
ด้า นการส่งเสริ มทางการตลาด ด้า นพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพและด้า นกระบวนการ อย่างไรก็ตาม
ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นกระบวนการมี ค่า เฉลี่ ยมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นสถานที่ ด้า นการส่ งเสริ มการตลาด ด้า นพนั กงาน และด้านราคา ตามลาดับ กล่า วคื อ
ด้า นกระบวนการผู้ต อบแบบสอบถามให้ค วามสาคัญ กับขั้นตอนการท าสัญ ญาซื้ อ-ขายต้องต้องมี ค วาม
ถูกต้อง ชัด เจน น่า เชื่อถือและเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากที่ผ่า นมามีข่าวสาร ข้อมูล
และประสบการณ์ ข องผู้บ ริ โภคจ านวนมากเกี่ ยวกับ ปั ญ หาของการท าสั ญ ญาซื้ อ -ขายที่ ผิ ด พลาดและ
เสียเปรี ยบถูกแบ่งปันออกมาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ หรื อไลน์ เป็ นต้น
ขณะเดี ย วกัน ผลการวิ เคราะห์ ค วามส าคั ญ ของการตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ให้ค วามสาคัญอยู่ในระดับ มาก
โดยพบว่ า การเข้ า เยี่ ย มชมห้ อ งตั ว อย่ า งของคอนโดมิ เนี ย มหรื อสถานที่ จ ริ ง ก่ อ นตั ด สิ น ใจ เลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมมีค วามสาคัญมากที่สุด เนื่ องจากในปั จ จุบันมีค อนโดมิเนี ยมเกิด ขึ้นในเขตกรุ งเทพมหานคร
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จ านวนมาก และส่ ว นมากตั้งอยู่ ต ามแนวเส้น ทางของระบบขนส่ งสาธารณะที่มี ค วามส าคัญ โดยเฉพาะ
รถไฟฟ้า ซึ่งกลุ่มคนยุคใหม่ห รื อ Generation Y ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ สาหรับนามาพิจารณาเป็ น
เหตุผลในการตัด สินใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม กล่าวคือ คอนโดมิเนี ยมบางโครงการอาจมีการก่อสร้า งเสร็ จก่อน
รถไฟฟ้า ทาให้ผู้บริ โภคไม่มีค วามสะดวกในการเดินทางช่วงแรก ๆ ประกอบกับการดูสถานที่จริ งถือเป็ น
เรื่ องสาคัญ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปชื่นชอบการดูสภาพห้องคอนโดมิเนี ยมของจริ งมากกว่า การดูจากโมเดล
หรื อ ภาพจ าลองรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ของศิ ริว รรณ เสรี รั ต น์ (2546) ที่ ก ล่ า วว่ า
การตัด สิ นใจซื้ อเป็ นขั้นตอนที่ผู้บริ โภคตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้าหรื อบริ การก็ต่อเมื่อประเมินผลทางเลือกที่มีอยู่
ทั้งหมด โดยทาการคัดเลือกสินค้าหรื อบริ การที่ตรงกับตามความต้องการมากที่สุดนั่นเอง
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัต ถุประสงค์ ข ้อ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อ 1 มีความสอดคล้อง
กล่าวคื อ รู ปแบบการด าเนิ นชีวิต มีอิทธิ พลต่อการตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยพบว่า หากความสาคัญของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต
เพิ่มสู งขึ้นส่ งผลให้ การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากรกลุ่มดังกล่าวเพิ่ มสู งขึ้ นตามไป ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของธนารัตน์ โคมน (2560) ทาการศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่มีความเหมาะสมสาหรับการอยู่
อาศัยในคอนโดมิเนี ยมบนพื้นที่ต่างจังหวัด พบว่า รู ปแบบการด าเนิ นชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อ
การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนี ยม เนื่ องจากกลุ่มตัว อย่างมี รูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ให้ ความสาคัญกับครอบครั ว
การออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและการดูแลรักษาสุ ขภาพ ตลอดจนมุ่งหาผลสาเร็จในหน้าที่การงานและรักความ
เป็ นอิสระ ซึ่ งรู ปแบบการใช้ชีวิตมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม โดยผลการทดสอบสมมติฐานยัง
พบอี กว่ ารู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ต ด้านกิ จ กรรมมี อิ ทธิ พ ลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของประชากร
Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือด้า นความคิด เห็นและด้า นความสนใจ ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของพสุ เดชะริ นทร์ (2552) ที่กล่าวว่า บุคคลกลุ่ม Generation Y มีลกั ษณะนิ สัยรัก
ความก้าวหน้า มีโลกส่ วนตัวสู งและไม่ มีค วามอดทน ตลอดจนมุ่ งหาผลสาเร็ จ เพราะฉะนั้ นการพักอาศัยใน
คอนโดมิ เนี ยมจึ งเป็ นการตอบสนองรู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ต ของประชากรกลุ่ มนี้ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก
คอนโดมิเนียมมีพื้นที่ส่วนกลางสาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการในการดาเนิ นชีวิตยุคปั จจุบัน
ที่เน้นสุขภาพที่ดีเป็ นหลัก เช่น สระว่ายน้ า หรื อฟิ ตเนสเพื่อการพักผ่อนและออกกาลังกาย เป็ นต้น
สาหรับ ผลการวิเคราะห์ สมมติฐ านข้อ 2 มีความสอดคล้องเช่นเดี ยวกัน กล่าวคือ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้ อคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 โดยพบว่า หากความสาคัญเกี่ยวกับส่ ว นประสมทางการตลาดเพิ่มสู งขึ้ น
ส่งผลให้การตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากรกลุ่มดังกล่า วเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้ว ย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ
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ประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐานยังพบอีกว่า ด้า นลักษณะทางกายภาพมี
อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มมากที่ สุ ด รองลงมาคือ ด้า นสถานที่ ด้า นกระบวนการ ด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นการส่ งเสริ มการตลาด ด้า นพนัก งาน และด้า นราคา ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจัย
ของสัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้อคอนโดมิเนี ยมตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า สภาพแวดล้อมของคอนโดมิเนี ยมมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมีเนี ยม กล่า วคือ คอนโดมิ เนี ยมที่ ดีค วรมีสี สัน ของอาคารที่ ส วยงามและทันสมัย มี
บรรยากาศภายในโครงการที่ ดี แ ละร่ ม รื่ น หรื อ มีพื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เพี ย งพอต่ อความต้อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
ตลอดจนมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบถ้วน เช่น สระว่ายน้ า ฟิ ตเนส หรื อห้องอเนกประสงค์ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) รู ปแบบการด าเนินชีวิต มีอิทธิต่อการตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร Generation Y ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากประชากรยุคปั จจุบันมีการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บและทุ่มเทเวลาส่ว นใหญ่ให้กับ
การทางาน ทาให้ต ้องการความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อเหลือเวลาสาหรับการทากิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ เช่น การพักผ่อน หรื อการออกกาลังกาย เป็ นต้น ประกอบกับ กรุ งเทพมหานครมีปัญหาจราจร
เป็ นปั ญ หาสาคัญที่ทาให้ก ระทบต่อการเดินทางของประชากรส่ ว นใหญ่โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Y
ส่ งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวเลือกที่พักอาศัยติด กับระบบขนส่ งสาธารณะเป็ นหลัก โดยเฉพาะรถไฟฟ้า
จากที่ กล่า วมาทาให้ผู้ป ระกอบการเกี่ยวกับคอนโดมิเนี ยมสามารถนาข้อมู ลจากการศึกษาเป็ นหลักเกณฑ์
สาคัญเพื่อวางแผน จัดทากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริ หารจัดการที่ตรงกับความต้องการและรู ปแบบการ
ด าเนิ นชีวิต ของประชากรกลุ่มดังกล่า วอย่า งแท้จริ ง กล่า วคือ (1) ด้านกิจกรรม ผู้ประกอบการควรมีพื้น ที่
ส่วนกลางเพื่อรองรับ การทากิจ กรรมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การประชุมหรื อการ
ทางาน เป็ นต้น (2) ด้านความสนใจ กล่า วคือ ผู้บริ โภคให้ค วามสนใจคอนโดมิเนี ยมที่ทาให้เกิด ความรู ้สึก
พักผ่ อนอย่า งแท้จ ริ ง เนื่ องจากการทางานหนัก และมีเวลาพัก ผ่อนน้อ ย โดยผู้ประกอบการควรประยุก ต์
นวัต กรรมที่ มี ค วามทันสมัยกับสิ่ งต่า ง ๆ เพื่อ อานวยความสะดวกและสอดคล้องกับ การด าเนิ น ชีวิต เช่ น
ระบบเปิ ด-ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าผ่า นสมาร์ทโฟน เป็ นต้น (3) ด้า นความคิด เห็น กล่าวคือ ในปั จจุบันผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ชอบอ่านความคิด เห็นและคล้อยตามข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
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ที่ มี ค วามทัน สมัย เช่ น เฟสบุ๊ ค ไลน์ ห รื อ อิ น สตาแกรม เป็ นต้น เพราะฉะนั้ นผู้ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ
คอนโดมิเนียมควรมีการนาเสนอข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคสนใจและต้องการผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง
2. ส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของประชากร Generation Y
ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ ค วามสาคัญ กับ ส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อใช้ เป็ นข้อมูล
เปรี ย บเที ย บและประกอบการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด ท าให้
ผู้ประกอบการเกี่ ยวกับ คอนโดมิเนี ยมสามารถนาข้อมูลจากการศึก ษาไปใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ส าคัญ ในการ
วางแผนจัดทากลยุทธ์ทางการตลาดและการบริ หารจัด การที่ตรงกับ ความต้องการและรู ปแบบการดาเนินชีวิต
ของประชากรดังกล่าวอย่างแท้จ ริ ง กล่าวคือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการต้องใส่ใจรายละเอียดของการ
ออกแบบห้องคอนโดมิเนี ยมให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปั จจุบันเพื่อดึงดูด
ให้ผู้บริ โภคเกิด ความประทับใจ เช่น การออกแบบห้องแบบ 2 ชั้น (duplex) เพื่อ เพิ่ม พื้น ที่ใ ช้ส อย เป็ นต้น
(2)ด้า นราคา ผู้ประกอบการควรคานึ งถึงความเหมาะสมของราคาคอนโดมิเนี ยมกับ องค์ประกอบต่า ง ๆ
เพื่อทาให้เกิดความคุม้ ค่าในสายตาของผู้บริ โภคมากที่สุด เช่น ทาเลที่ต้ งั คุณภาพ หรื อชื่อเสี ยงของแบรนด์
เป็ นต้ น ตลอดจนท าการเปรี ย บเที ย บราคากับ คอนโดมิ เนี ย มที่ อ ยู่ บ ริ เวณโดยรอบ (3) ด้ า นสถานที่
ผู้ป ระกอบการที่มี ค อนโดมิ เนี ยมไกลจากสถานี รถไฟฟ้ า ควรจัด รถตู้บ ริ การเพื่ อ อานวยความสะดวกแก่
ผูบ้ ริ โภคและลดข้อจากัดของสถานที่ต้งั คอนโดมิเนี ยม (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผู้ประกอบการควรทา
การสื่ อสารหรื อประชาสัมพันธ์ ค อนโดมิเนี ยมที่มีข ้อมูลจูงใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ า หมาย
เช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ ฟรี ค่าธรรมเนี ยมการจดจานอง หรื อการให้ส่วนลด เป็ นต้น โดยผ่า นวิธีการต่า ง ๆ
ไม่ว่า จะเป็ นแบบออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูปหรื อทวิสเตอร์ เป็ นต้น และแบบออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ ป้า ยโฆษณาหรื อนิ ตยสาร เป็ นต้น (5) ด้านพนักงาน ผู้ประกอบการควรจัดทาหลักสู ตรการเตรี ยมความ
พร้อมของพนักงานก่อนให้ บริ การไม่ว่า จะเป็ นกริ ยามารยาท ความอ่อ นน้ อม ความสุ ภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ตลอดจนความรู ้ เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม (6) ด้า นลักษณะทางกายภาพพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ มากที่สุด
ผูป้ ระกอบการควรจัด สรรพื้นที่ส่ว นกลางเพื่ อตอบสนองความต้อ งการและสร้า งประโยชน์สูงสุ ด สาหรับ
ผูบ้ ริ โภค เช่น การจัด สวนสาธารณะที่สามารถนั่งเล่นหรื อพักผ่อนในวันหยุด การจัดสรรสถานที่จอดรถอย่าง
เพียงพอต่อจ านวนผู้พักอาศัย หรื อการรักษาความสะอาดโดยรอบคอนโดมิเนี ยมอยู่เสมอ เป็ นต้น ตลอดจน
การสร้า งระบบรักษาความปลอดภัย ที่รัด กุมเพื่อทาให้ผู้บริ โภคเกิด ความรู ้สึกปลอดภัย ด้ว ยเทคโนโลยีที่ มี
ความทันสมัย เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน บนสมาร์ ทโฟนให้สามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิ ดตามต่าง ๆ
ของคอนโดมิเนี ยม การประยุกต์นวัตกรรมกับอุปกรณ์เครื่ องใช้ (IoT) ให้สามารถเปิ ด -ปิ ด เครื่ องใช้ไฟฟ้าได้
ด้วยสมาร์ทโฟน หรื อการใช้แ อปพลิเคชันไลน์เป็ นช่องทางในการสื่อสารในคอนโดมิเนี ยม เป็ นต้น และ (7)
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ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรระบุข้นั ตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อเป็ นมาตรฐานในการให้บริ การและ
แสดงความเป็ นมืออาชีพของโครงการด้วย
สาหรับ การศึกษาครั้งนี้ มีข ้อจ ากัด ในการวิจยั ดังนี้ (1) แบบสอบถามมีข ้อค าถามจานวนมาก ทาให้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเบื่อหน่ายอาจส่งผลให้มีโอกาสได้รับข้อมูลจากการสอบถามไม่ตรงกับความเป็ น
จริ งเท่า ที่ค วร และ (2) การเลือกสถานที่ เก็บแบบสอบถาม กล่าวคือ ผู้วิจยั ไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่ องจากเวลาของการทาวิ จัยไม่เพียงพอและสถานที่ บางแห่ ง ไม่อนุญาตให้เข้า ไปเก็บ
ข้อมูล เช่น ร้านกาแฟ สถานีรถไฟฟ้าหรื อห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอรู ปแบบเพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับการทาวิจยั ครั้ง
ต่อไปให้มีค วามสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้ นดังนี้ (1) การวิจ ัยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะผู้ที่ เคยซื้ อคอนโดมิเนี ยมและ
ไม่ได้ทาการแบ่งกลุ่มคอนโดมิเนี ยมตามระดับราคา ทาให้ผลที่ได้รับจากการศึกษามีลักษณะเป็ นภาพรวมไม่ได้
เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ซึ่งการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการกาหนดหรื อแยกตามประเภทของคอนโดมิเนี ยม
ตามราคาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น (2) การวิจ ัยครั้งนี้เป็ นการศึกษา
เฉพาะการตัด สินใจซื้อคอนโดมิเนี ยมในภาพรวม และไม่ได้ทาการพิจารณาตามกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5
ขั้นตอน ทาให้ผลที่ได้รับมีลกั ษณะเป็ นภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ กับขั้นตอนใด
มากที่สุด ซึ่งการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการแยกรายละเอียดเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจน
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