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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดบริษัท  ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได (3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยทัศนคติและแบรนดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยคร้ังน้ี คือ ผูท่ีเปนเจาของและผูอยูอาศัยคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 320 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานการทดสอบแบบ F-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (one-way anova) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได พบวา อายุและอาชีพตางกันทําใหมีผลตอการเลือกซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา 

ดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานทัศนคติ ไดแก ดานความรูสึก ดานความเขาใจ และดาน

พฤติกรรม ปจจัยดานแบรนด ไดแก ดานภาพลักษณของแบรนด ความมีเสนหของแบรนด และประโยชนของ

แบรนด พบวา มีผลตอการเลือกซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

คําสําคัญ :  การตัดสินใจ, คอนโดมิเนียม 
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ABSTRACT 

This research had the objective to (1) study decision to buy condominium unit of 

Supalai Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area (2) study decision to buy 

condominium unit of Supalai Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area 

categorized by demographic factors including sex, age, status, educational level, occupation 

and income (3) study market mix factors, attitude factors and brand influencing decision to buy 

condominium unit of Supalai Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area. The 

sample group used in this research were owners and residents of condominium unit of Supalai 

Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area in the number of 320 people. 

Questionnaire was used as a tool in collecting the data. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, means and standard deviation. the hypothesis was tested with F-test 

and One-way ANOVA. If the difference was found, it would be compared in couple by using 

the LSD method and Multiple Regression. 

The result of the hypothesis test was found as follows. As for the demographic factors 

regarding sex, status, educational level, occupation and income, it was found that different sex 

and occupation caused different outcome of decision to buy condominium unit of Supalai 

Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area with statistical significance at the level 

of  0.05. As for the market mix factors including product, price, distribution channel and market 

promotion, it was found that the product and market promotion had influence on decision to 

buy condominium unit of Supalai Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area. The 

attitude aspects including feeling, understanding and behavior and the brand aspect including 

brand image, brand charisma and brand benefit, it was found to have influence on decision to 

buy condominium unit of Supalai Public Co., Ltd of consumers in Bangkok Metropolis area. 

 

Keyword: Decisions, Condominum 

 

บทนํา 

 กรุงเทพมหานครถือเปนเมืองหลักท่ีมีผูคนมากมายท้ังไทยและตางชาติ เขามาทํางานทองเท่ียว ใชชีวิต 

แตในชวงการระบาดของไวรัส โควิด-19 ผูคนตางไดรับผลกระทบ และสงผลตอภาคเศรษฐกิจในทุกสวนและหน่ึงในน้ัน 

คือภาคธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ซ่ึงจากงานวิจัยของแผนกวิจัยและการสื่อสาร คอลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล 

ประเทศไทย ชี้ใหเห็นวาในไตรมาส 1 มีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมเพียงแค 16 โครงการ 5,880 ยูนิต ถือวา

เปนอุปทานเปดใหมต่าํสดุในรอบ  8 ป และงานวิจัยยังไดรายงานอีกวาอัตราขายรวมของคอนโดมิเนียมเปดใหมในชวง

ไตรมาสท่ี 1 มีอัตราการขายเฉลี่ยประมาณ 31% เทาน้ัน ซ่ึงถือวาเปนอัตราการขายเฉลี่ยท่ีต่ําท่ีสุดในรอบ 10 ป  
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 อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมยังเปนท่ีตองการสูงสุด และผูวิจัยยังมองวาถึงแมการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ยังแพรระบาดหรือหลังจากน้ีก็ตาม ปจจัยเร่ืองการทํางาน การเรียนท่ีตองใกลแหลงการศึกษา 

วิถีการดําเนินชีวิตของคนรุนใหม หรือกลุมคนท่ีตองเดินทางและอาศัยใกลกับแหลงงานคือในกรุงเทพมหานครซ่ึง

เปนแหลงงานท่ีสําคัญลวนเปนปจจัยและเหตุผลในการท่ีจะเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมท้ังสิ้น เพราะท่ีตั้งทําเลท่ีสามารถ

เขาถึงความสะดวกสบายตาง ๆ  ไดงาย ประหยัดเวลาในการเดินทางมีความปลอดภัยสูง มีสวนกลางท่ีหลากหลาย 

และราคาไมสูงเทากับบานท่ีติดกลางใจเมือง ดังน้ันคอนโดมิเนียมจึงยังเปนท่ีตองการของตลาดอยู ซ่ึงผูวิจัยไดนําผล

การสํารวจกลุมอสังหาริมทรัพยชั้นนําของประเทศไทยพบวาแบรนดท่ีผูบริโภคไวใจมากท่ีสุดในอันดับตน คือ 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และมีผลประกอบการทํากําไรสุทธิในปพ.ศ.2562-2563 เปนอันดับตน ๆ และ

ติดตอกัน 

 ซ่ึงผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเก่ียวของใดกับปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ปจจัยดานทัศนคติและปจจัยดานแบรนด เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการวางแผน พัฒนาใหสอดคลอง 

สูคุณภาพสินคาและกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางความพึงพอใจสําหรับลูกคาทุกกลุมเปาหมายในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได 

 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยทัศนคติและแบรนดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาในเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตปจจัยท่ีจะนํามาใชในการวิจัยโดยเลือกปจจัย

ดานประชากรศาสตร  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดปจจัยทางดานสวนประสม

ทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานทัศนคติ ไดแก ดานความรูสึก ดานความเขาใจ และดานพฤติกรรม และปจจัยดานแบรนด ไดแก 

ภาพลักษณของแบรนด ความมีเสนหของแบรนดและประโยชนของแบรนด มาใชเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูท่ีเคยซ้ือพักอาศัยและมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือคอนโดศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิดวยการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมี

ระยะเวลาในการสํารวจ ตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบความแตกตางในดานปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายไดเฉลี่ย ตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

นําไปพัฒนาใหสอดคลองและสามารถตอบสนองกับความตองการ ของผูบริโภค 

 2. ทําใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดานทัศนคติและแบรนด ท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท  ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและนําขอมูลเปน

แนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

 3. ขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับคนท่ีสนใจและเปนแนวทางการศึกษา

เพ่ิมพูนความรูในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน 

(2562) กลาววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนับเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ กลาวคือ ผูบริโภค 

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชนิดใด ยี่หอใด ราคาเทาใด เม่ือไร และจํานวนเทาใด หลังจากท่ีไดผานขั้นตอนกระตุน

ทางการตลาดและอ่ืนๆ ผานเขามาในขั้นของกลองดํา ผสมผสานกับทัศนคติ และสงผลไปยังการตัดสินใจซ้ือ

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (decision process) แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มีความตองการ

แตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีคลายคลึงกัน 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับปจจัยประชากรศาสตร Chapromma (2017) ประชากรศาสตรไดกลาวไววา 

กระบวนการศึกษาเก่ียวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรชวยใหทราบขนาดหรือจํานวนคน

ท่ีมีอยูในแตละสังคมแตละภูมิภาค รวมท้ังศึกษาพฤติกรรมของคนในแตละภูมิภาค ลักษณะประชากรศาสตร

เปนปจจัยภายในสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซ้ือของผูบริโภคเชน อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และซ่ึงสามารถนําไปใชในการวิเคราะหตลาด สวนแบงทางตลาด และวางกลยุทธทางการตลาด ใหตรง

กับกลุมเปาหมายท่ีนักการตลาดตองการใหไดมากท่ีสิ่งสําคัญ และสถิติท่ีวัดไดของประชากรชวยกําหนด

ตลาดเปาหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) 

กลาววา สวนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา 4P’s ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจําหนาย

และการสงเสริมการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับทัศนคติ Schiffman and Kanuk (2007) มีมุมมองวา ทัศนคติ

ของผูบริโภค แบงออกเปน 3 สวนท้ัง 3 สวนน้ีมีความสัมพันธกันคือ 1) องคประกอบดานของความเขาใจ คือ

การรับรูและความเชื่อของผูบริโภค 2) องคประกอบดานของความรูสึก คือการสะทอนถึงอารมณท่ีแตกตาง

และบุคลิกและรสนิยม  3) องคประกอบดานของพฤติกรรม คือ แนวโนมการตอบสนองทีมมาจากความเขาใจ

และรูสึก 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับดานแบรนด Randall (2000) ไดกลาววา ผลิตภัณฑคือสิ่งท่ีถูก

ผลิตมาจากโรงงานแตตราสินคาตางหากคือสิ่งท่ีถูกซ้ือโดยผูบริโภคเน่ืองจากตราสินคา คือผลิตภัณฑท่ีมี

ประโยชนทางดานหนาท่ีการใชสอย (function benefit) ไดรับการผนวกเขากับคุณคาเพ่ิม (value added) 

ซ่ึงผูบริโภคเห็นวามีความคุมคาในการซ้ือโดยคุณคาเพ่ิมน้ีอาจอยูในเชิงเหตุผล (rational) และจับตองได 

(tangible) ไปจนถึงคุณคาเพ่ิมทางดานสัญลักษณ (symbolic) ในลักษณะเชิงอารมณ (emotional) และ 

ไมสามารถจับตองไดซ่ึงสัมพันธกับคุณสมบัติแตละตราสินคาโดยสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันอาศัยการพัฒนาตอเน่ือง

เปนเวลานานแขงขันในตลาด 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยประชากรศาสตร 

1. เพศ            

2. อายุ                   

3. สถานภาพ  

4. ระดับการศึกษา  

5. อาชีพ  

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ            

2. ราคา                  

3. ชองทางการจัดจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด  

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือคอนโด            

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานทัศนคติ 

1. ความรูสึก        

2. ความเขาใจ               

3. พฤติกรรม 

 

ปจจัยดานแบรนด 

1. ภาพลักษณของแบรนด     

2. ความมีเสนหของแบรนด 

3. ประโยชนของแบรนด 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดแตกตางกัน

นาจะมีผลตอการเลือกซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานทัศนคติและ ปจจัยดานแบรนดมีผลตอการเลือกซ้ือ

คอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูอยูอาศัยคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 320  คน โดยเลือกของ 3 โครงการ คือ 1) ศุภาลัยล็อฟทสถานนีแยกไฟฉาย 2) ศุภาลัยปารคสถานีตลาดพล ู

และ 3) ศุภาลัยไพรมพระราม 9 ซ่ึงใชวิธีเปดตารางหากลุมประชากร Taro Yamane (1973) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน

ท่ีรอยละ 95 คาความคาดเคลื่อนท่ี 0.05 จะไดขนาดตัวอยางท้ังสิ้น 286 คน  ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บขนาดกลุมตัวอยาง

เพ่ิมเติมรวมท้ังสิ้น 320 ตัวอยาง โดยแบงสัดสวนตามโครงการ 1) ศุภาลัย ล็อฟท สถานนีแยกไฟฉาย 130 คน 

2) ศุภาลัย ปารค สถานีตลาดพลู 160 คน 3) ศุภาลัยไพรม พระราม 9 30 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยสอบถามแบง

ออกเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีจํานวนคําถามท้ังหมด 6 ขอประกอบดวยคําถามในลักษณะเปน

คําถามปลายปด แบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซ่ึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแคหน่ึง

คําตอบเทาน้ัน สวนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  สวนท่ี 3 ปจจัยดานทัศนคติ สวนท่ี 4 ปจจัยดาน

แบรนด สวนท่ี 5 ปจจัยดานการตัดสินใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) ซ่ึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คําตอบ เทาน้ัน โดยเปนการใหระดับ

ความสําคัญ 

 การวิจัยน้ีใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและมีความนาเชือ่ถือซ่ึงผูวิจัยได

มีการทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และความเชื่อม่ัน 

(reliability) ดวยการนําแบบสอบถามท่ีไดจากการปรับปรุงแกไขตามคําแนะของผูทรงคุณวุฒิมาทดสอบความ

เชื่อม่ันกับกลุมตัวอยาง 30 ราย ซ่ึงผลการทดสอบไดความเชื่อม่ันเทากับ เทากับ 0.977 

 สถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการ

ทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) หากพบความ

แตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสนิใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลยั 

จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 
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21-30 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ย 

30,001-45,000 บาท  

2. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสนิใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับคะแนนมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในทุกขอ

คําถามดานการตัดสินใจซ้ือมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดในทุกขอคําถาม  

3. ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา เพศ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตางกัน มีผลการตอตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน แตอายุ และอาชีพท่ีตางกันทําใหมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  

4. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานทัศนคติและปจจัยดานแบรนดมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ผลการวิจัย ไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกระบวนการท่ีมีผลทางตรงในปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ตอมาในปจจัยดานทัศนคติ ไดแก ดานความรูสึก ความเขาใจ และดานพฤติกรรมซ่ึงท้ัง 3 ดาน 

มีผลทางตรงตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอมาปจจัยดานแบรนด ไดแก ดานภาพลักษณของแบรนด ดานความมีเสนหของแบรนดและดานประโยชน

ของแบรนดพบวา ดานท่ีมีผลทางตรงตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ดานความมีเสนหของแบรนดและดานประโยชนของแบรนด 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

 1.  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  1) ผูอยูและเปนเจาของคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใหความสําคัญตอเร่ืองการตัดสินใจซ้ือ ใช และประเมินผลอยูในระดับคะแนนมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยเห็นวามี

ความสําคัญตอการเลือกซ้ือคอนโดบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริการท้ังในปจจุบันและอนาคตท้ัง

เร่ืองขอมูลขาวสารท่ีผูบริโภคไดรับผานสวนประสมทางการตลาด การแนะนําคนรอบตัวและอยากบอกตอ

รวมถึงในอนาคตถามีโอกาสซ้ือก็มีแนวโนมท่ีจะซ้ือคอนโดของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงปจจัยจัยดาน

ทัศนคติและชื่อเสียงของแบรนดมีสวนเก่ียวของ และเชื่อมโยงกับกระบวนการตัดสินใจและประเมินหลังการซ้ือ

ของผูบริโภคซ่ึง สอดคลองกับ พิชญาภา มุสิเกตุ และจิราพร ชมสวน (2562) ท่ีกลาววา การตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคเปนขั้นตอนสุดทายของขั้นตอนในการตัดสินใจ กลาวคือ ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑชนิดใด ยี่หอ

ใด ราคาเทาใด เม่ือไร และจํานวนเทาใดก็หลังจากท่ีไดผาน ขั้นตอนกระตุนทางการตลาดและอ่ืน ๆ ผานเขา
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มาในขั้นของกลองดําผสมผสานกับทัศนคติ และสงผลไปยังการตัดสินใจซ้ือกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค

แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน มีความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ี

คลายคลึงกัน  

   2)  ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยไดวาอายุ 

ท่ีตางกัน และอาชีพท่ีตางกันทําใหมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครตางกันซ่ึงสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, อางถึงใน ธนวรุตม จําเนียรกาล (2562) 

กลาววา ผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน นักการตลาดจึงใช

ประโยชนจากอายเุปนตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางของสวนตลาด และไดคนควาความตองการของ

สวนตลาดสวนเล็ก (Niche market) โดยมุงความสําคัญท่ีตลาดอายสุวนน้ันเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกัน

ในเร่ืองของความคิดและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจชื้อคอนโดลุมพินีพารค  

  3) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดปจจัยดานทัศนคติและปจจัยดานแบรนดมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

   3.1) ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท 

ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสม

การตลาด ดานผลิตภัณฑ เลือกคอนโด ศุภาลัย เพราะมีการรับรองมาตราฐานและมีรางวัลผลงานยืนยัน

คุณภาพและมาตราฐานรวมถึงคุณภาพการกอสรางและการใชวัสดุ มีความเหมาะสมเปนไปตามท่ีระบุในผล

การศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลินีย คนขยัน (2562) ไดศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก ผูบริโภคเห็น

ดวยกับปจจัยยอย ไดแก วัสดุท่ีใชในการสรางมีความแข็งแรง คุณภาพการกอสรางไมมีปญหาแตกราว หรือ

ร่ัวซึม ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยในหองเพียงพอตอการพักอาศัยเฟอรนิเจอรมีคุณภาพเหมาะสม พ้ืนท่ีจอดรถ

เพียงพอตอความตองการของผูอาศัยมีการบริการแจงซอมในสวนการบริหารงานอาคาร มีการรับประกันหองชุด 

มีสิ่งอํานวยความสะดวก  

   3.2) ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดบริษัทศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

ดานราคา คอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) อาจมีผลทางออมตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบริโภคเห็นดวยและ

ใหความสําคัญกับปจจัยยอย ดานราคา และสอดคลองกับขอคําถามคือคอนโดมีความคุมคามากท่ีสุด เม่ือ

เทียบกับโครงการอ่ืน และผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีเงื่อนไขการชําระอยูในเกณฑท่ีสามารถจายได ซ่ึง

สอดคลองกับสัญชัย ธนะวิบูลยชัย (2559) ปจจัยดานราคาสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

แนวเสนทางรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบริโภคมากท่ีสดุ ผูบริโภคเห็นดวยกับปจจัยยอย

ไดแก ราคาเหมาะสมกับทําเลท่ีตัง้ เหมาะสมกับคณุภาพวัสด ุท่ีใชกอสรางเม่ือเทียบกับโครงการของบริษัทอ่ืน

ท่ีใกลเคียง รูปแบบการผอนชําระมีใหเลือกหลากหลาย  
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   3.3)  ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ดานสวนประสมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย คอนโด ศุภาลัย อาจมีผลทางออมตอการตัดสินใจซ้ือ 

ซ่ึงผูบริโภคเห็นดวยและใหความสําคัญกับปจจัยยอยสอดคลองกับขอคําถามคือ สํานักงานขายคอนโด ศุภาลัย 

สังเกตุเห็นงาย และมีความหลากหลายของหองตัวอยางใหเลอืกรวมถงึ ทําเล ท่ีตั้งโครงการคอนโด ศุภาลัย มีความ

สะดวกในการเดินทางใกลระบบขนสง เชน รถไฟฟา รถไฟฟาใตดิน แอรพอตลิ้งค ซ่ึงสอดคลองกับ ปริชญา 

คงปลอด และคณะ (2562) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการ

มิกซยูส กรณีศึกษา: กลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคใชปจจัย

สวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดานชองทาง

การจัดจําหนายทําเลท่ีตั้ง ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาเปนรายขอ คือ ทําเลท่ีตั้งของโครงการอยูใกลระบบขนสง เชน 

รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน MRT และใกลท่ีทํางาน ทําเลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีไมเสี่ยงนํ้า

ทวม ทําเลท่ีตั้ง อยูในแหลงท่ีมีสาธาณูปโภคหลากหลาย  

   3.4)  ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน

สวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด อาจมีผลทางออมตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด ซ่ึงผูบริโภค

เห็นดวยและใหความสําคัญกับปจจัยยอย ดานการสงเสริมการตลาด และสอดคลองกับขอคําถามคือ 

พนักงานขาย มีความรู ใหขอมูลและบริการดี เชน มีการนําชมหองตัวอยาง และใหขอมูลอยางถูกตองภายใน

โครงการ ใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ มาลินีย  คนขยัน (2562) ได

ทําการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนในกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลเชิงบวกตอการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานครฝงตะวันออกมาก ผูบริโภคเห็นดวยกับปจจัย

ยอยไดแก มีการมอบสวนลดพิเศษ มีการจัดบูธแสดงผลติภัณฑตามสถานท่ีตาง ๆ มีการพาชมหองตัวอยาง

ตามตองการ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธขาวสารโครงการอยูเสมอ  

   3.5)  ปจจัยดานทัศนคติ ดานความรูสึก มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัทศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติ ดาน

ความรูสึก รูสึกไมผิดหวังกับ คอนโด ศุภาลัย ซ่ึงสอดคลองกับคณิศา สุดสง (2563) ศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติ

ตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมโฮมเมดของผูบริโภค Gen Y ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลวิจัย

พบวา ทัศนคติดานความรูสึก สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือไอศกรีมแตละรสชาติของผูบริโภค Gen Y ใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล เน่ืองจากผูบริโภคน้ันมีความรูสึกพอใจตอการรับประทานไอศกรีมโฮมเมด อีกท้ัง

ยังรูสึกวารสชาติ ตาง ๆ มีผลตอความเชื่อม่ันในการเลือกซ้ือไอศกรีมโฮมเมด  

   3.6)  ปจจัยดานทัศนคติ ดานความเขาใจ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติ ดานความ

เขาใจ คอนโด ศุภาลัย ทําใหม่ันใจเร่ืองของ ชีวิตท่ีสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลองกับฐิตินันทา คลายสังข (2558) 



10 
 

 

ศึกษาเร่ือง ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกพัก Hostel ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักทองเท่ียววัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาองคประกอบดานความรูความเขาใจท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเขาพัก Hostel ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาของนักทองเท่ียวน้ัน มีความสัมพันธ กับความรูสึกของ

บุคคลอาจออกมาในรูปแบบแตกตางกันท้ังในทางบวกและทางลบ 

   3.7)  ปจจัยดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติ ดาน

พฤติกรรม คิดวาคอนโด ศุภาลัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีตรงกับวิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัว ซ่ึง

สอดคลองกับคณิศา สุดสง (2563) ศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติตอการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมโฮมเมดของผูบริโภค 

Gen Y ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลวิจัยพบวา ทัศนคติดานพฤติกรรม สงผลตอการ

ตัดสินใจในการเลอืกซ้ือไอศกรีมแตละรสชาตขิองผูบริโภค Gen Y ในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล เน่ืองจากคิดวา

รสชาติของไอศกรีมโฮมเมคมีผลทําใหทานตัดสินใจซ้ืองายขึ้นอีกท้ังการท่ีไอศกรีมโฮมเมดใชวัตถุดิบท่ีมีความ

สะอาด มีมาตรฐาน ทําใหทานแนะนําคนอ่ืนใหมาซ้ือ  

  3.8)  ปจจัยดานแบรนด ดานภาพลักษณของแบรนด ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท  

ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา อาจมีผลทางออมตอการ

ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบริโภคเห็นดวยและใหความสําคัญกับปจจัยยอย ปจจัยดานแบรนด ดานภาพลักษณของ 

แบรนด และสอดคลองกับขอคําถามคือชือ่เสียงของคอนโด ศุภาลัย ทําใหภูมิใจท่ีไดเปนเจาของ ซ่ึงสอดคลอง

กับอรวรรณ บุญศรีกุล (2563) ศึกษาเร่ือง ทัศนคติท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยของบุคลากร

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานภาพลักษณของบริษัท มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยของบุคลากรสํานักงานการตรวจ เงินแผนดิน ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผูวิจัยมี

ความเห็นวา บุคลากรสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในเขต กรุงเทพมหานครใหความสําคัญตอปจจัยดาน

ภาพลักษณของบริษัทในระดับมากมีความเห็นวาการท่ีบริษัทภาพลักษณท่ีมีตราสินคาท่ีดี จะทําใหผูบริโภค 

มีความม่ันใจในบริษัทและตัดสินใจท่ีจะเลือก 

  3.9)  ระดับความสําคัญของปจจัยดานแบรนด ดานความมีเสนหของแบรนดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ดานแบรนด ดานความมีเสนหของแบรนด ชื่อเสียงของคอนโด ศุภาลัย ทําใหอยากบอกคนอ่ืนวาทานเปน

เจาของ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวงศกร อุไรวงศ (2561) การรับรูบุคลิกภาพและภาพลักษณตราสินคา

รองเทาฟุตบอลจาก นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลนในกรุงเทพมหานคร บุคลิกภาพดานความดึงดูดใจ 

(attractiveness) จากการวิเคราะห พบวาบุคลิกภาพดานความโกหรูจากการวิเคราะหพบวา แบรนดรองเทา

ฟุตบอล Nike มีการรับรูบุคลิกภาพดานความโกหรูแตกตางกับแบรนดรองเทาฟุตบอล Mizuno ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะแบรนดรองเทาฟุตบอลในปจจุบันออกแบบมาใหมีความหรูหราดูดีมีระดับ มีเสนหเวลาสวมใสจึงทําให

เปนท่ีสนใจของผูบริโภค เน่ืองจากผูบริโภคในปจจุบันชอบความดูดีมีระดับ แบรนดรองเทาจึงตองออกแบบ

ใหใสแลวบงบอกถึงการใชชีวิตของตัวเอง  
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   3.10) ระดับความสําคัญของปจจัยดานแบรนด ดานประโยชนของแบรนด มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

คอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน

แบรนด ดานประโยชนของแบรนด ชื่อเสียงของคอนโด ศุภาลัย มีการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสอดคลองกับ ธันวาพล 

จันทรจีน (2559) ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณและคานิยมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรองเทากีฬาแบรนดเนม

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานคุณประโยชน ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับ

คอนขางมากวาดานคุณประโยชนแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของรองเทากีฬาแบรนดเนม แตเม่ือพิจารณาแต

ละดานแลว โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ แบรนดรองเทากีฬาทําใหคลองแคลวตัวแบรนดรองเทา

กีฬามีความยืดหยุนทําใหสบายเทา แบรนดรองเทากีฬาปองกันอาการเจ็บเทาแบรนดรองเทากีฬาทําใหไม

เกิดอาการเจ็บปวด  

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

 ดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับมีการรับรองมาตราฐานและมี

รางวัลผลงานยืนยันคุณภาพและมาตราฐาน รวมท้ังคุณภาพการกอสรางและการใชวัสดุ มีความเหมาะสม

เปนไปตามท่ีระบุในสัญญา คาเฉลี่ยรวมท่ี 4.29 เปนระดับความสําคัญมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมี

ความม่ันใจ เชื่อม่ัน และไววางใจคุณภาพงานและตราสินคาของศุภาลัยเปนอยางมาก เพราะชื่อเสียงและ

ประสบการณท่ีมีมาอยางยาวนาน ดังน้ันเปนสิ่งท่ีผูประกอบการตองใหความสําคัญอยางตอเน่ือง ควรเนน

การสื่อสารหรือท่ีแสดงออกถึงคุณภาพมาตรฐานท้ังทางดานคุณภาพการกอสรางและการออกแบบ คุณภาพ

การบริการในทุก ๆ ดานอยางสมํ่าเสมอ ปจจัยดานผลิตภัณฑยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริโภค ถาผูประกอบการ

สามารถสรางจุดแข็งดานผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตองการไดจะชวยเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑรวมถึงเพ่ิม

ความเชื่อม่ันในชื่อเสียงและคุณภาพของสินคาและบริการตอไปในอนาคตเน่ืองจากผูบริโภคจะพิจารณาจาก

ผลงานจากโครงการในอดีตเปนสวนประกอบสําหรับการตัดสินใจ  

 ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด งานวิจัยคร้ังน้ีถึงแมผลการวิจัย

พบวาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโด บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตยังมีความสําคัญและอาจสงผลทางออมผานกระบวนการหรือปจจัยในดานอ่ืนซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูบริโภคเชนกัน 

 ปจจัยดานทัศนคติ 

 ปจจัยดานทัศนคติ ซ่ึงประกอบดวยดานความรูสึก อาจเพ่ิมทักษะการฝกอบรมพนักงานใหมีความรู

ความเขาใจจุดเดนจุดดอยตาง ๆ เพ่ือใหพนักงานขายมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวนและตองสื่อสารเพ่ือใหทราบ

ถึงสิ่งท่ีลูกคาตองการและตอบสนองตรงความตองการของลูกคาได ตลอดจนกระตุนการประชาสัมพันธโดย

ผานสื่อตาง ๆ อยางตอเน่ือง ทําใหภาพจําในใจของลูกคาชัดเจนมากยิ่งขึ้นและพัฒนาไปในทางท่ีดีอยูเสมอ 

เชนโครงการสรางเสร็จภายในกําหนดการ ดานความเขาใจและพฤติกรรมเนนการพัฒนาโครงการให

ตอบสนองการใชชีวิตเชน ควรมีมาตรฐานและความปลอดภยัตลอด 24 ชม. การดูแลอยางท่ัวถึง การมีระบบ
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รองรับกับชีวิตยุคใหมหรือแมแตการมีพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีรมร่ืนและเพียงพอตอการใชงานของผูใชงานเพ่ือให

ลูกคาเกิดความม่ันใจและเชื่อม่ันกับโครงการและเปนลูกคาตอไปในอนาคต 

 ปจจัยดานแบรนด 

 ปจจัยดานแบรนด ซ่ึงประกอบดวยภาพลักษณของแบรนด ดานความมีเสนห และดานประโยชน

ของแบรนด มีความสําคัญมากซ่ึง พบวา ปจจัยดานแบรนดนอกจากเปนการแสดงความเปนสัญลักษณ 

สามารถสื่อและถายทอดความเปนเอกลักษณและความเปนตัวตนของสินคาและบริการสามารถสรางให

ผูบริโภคจดจําความแตกตางจากสินคาหรือบริการจากรายอ่ืนได และมีอิทธิพลมากในการสรางความรูสึกท้ัง

ดีและไมดี แบรนดยังสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและ

ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ดังน้ันผูประกอบการตองใหความสําคัญอยางตอเน่ืองโดยใชแบรนดเปนสื่อกลางเพ่ือให

ผูบริโภครับรูไดถึงความมีมาตรฐานและความคุมคาเพ่ือความแตกตางและนํามาสูความภาคภูมิใจท่ีไดเปน

เจาของใชแบรนดในการสื่อสารภาพลักษณท่ีดีและตรงกลุมผูบริโภคในแตละระดับสินคามากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาควรศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย

เพ่ือใหสามารถทําการสื่อสารการตลาดไดอยางถูกตองและศึกษาเปรียบเทียบโดยใชปจจัยสวนประสม

การตลาดแบบ 7P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลความตองการเชิง

ลึกไดเปนอยางดี 

 2. งานวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย และศึกษาถึงโปรแกรมทางการตลาดตัวอ่ืน

รวมถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต ความตองการของลูกคาในปจจุบันและลูกคาในอนาคต เพ่ือสามารถนํามาเปน

ขอมูลสําหรับใชในการบริหารตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด 

 3. ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะวา ควรศึกษาถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมผูบริโภค

ของศุภาลัยท่ีมีตอแบรนดเพ่ิมเติมในเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางแบรนดของคอนโดศุภาลัยให

สอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภค 
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