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บทคัดย(อ 

การวิจัยเร่ืองปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนากรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค) เพ่ือศึกษาปmจจัยสoวน

ประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร กลุoมตัวอยoางท่ีใชB

ในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีตBองการซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชBการ

สุoมตัวอยoางแบบงoาย (Simple Random Sampling) และใชBแบบสอบถามเป~นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขBอมูล สถิติ

ท่ีใชBในการวิเคราะห)ขBอมูล ประกอบดBวย คoารBอยละ คoาความถ่ี คoาเฉล่ีย สoวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห)

สมการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัย พบวoา กลุoมตัวอยoางสoวนใหญoเป~นเพศหญิง อยูoในชoวงอายุ 20 – 30 ป� สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน หรือลูกจBาง รายไดBเฉล่ียตoอเดือนอยูoในชoวง 15,001 – 30,000 บาท 

โดยมีระดับความคิดเห็นปmจจัยดBานสoวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

บางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูoท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด (X = 4.39 , S.D. = 0.440) และมีระดับความ

คิดเห็นดBานการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยูoในระดับอาจจะตัดสินใจซ้ือ (X = 3.59, 

S.D. = 0.970) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวoา ปmจจัยดBานสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยoางนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคoาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ) (R Square) 

เทoากับ 0.057 แสดงวoาตัวแปรอิสระ คือ ปmจจัยดBานสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตoอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไดBรBอยละ 5.70 เม่ือพิจารณาเป~นรายดBานพบวoามีจำนวน 2 ดBานคือ ดBาน

กระบวนการ และดBานชoองทางการจัดจำหนoาย ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 The object of this research was to study marketing mix factors (7P’s) that affected the 

decision to purchase condominiums in Bang Na District, Bangkok. The samples of this study were 

400 consumers. They were selected through simple random sampling. The questionnaires were 

adopted to collect data and were analyzed using percentage, frequency, mean, standard deviation 

and multiple regression analysis. 

 The result found that the majority of samples were female. They were between the ages of 

20 – 30 years old, single , had a bechelor’s degree. They worked in private company / employment, 

those with average monthly income of 15,001 – 30,000 baht. The results found that the level of 

opinions of the overall marketing mix factors (7P’s) for the decision to purchase condominiums in 

Bang Na District, Bangkok were at high level of their opinions (X = 4.39 , S.D. = 0.440). This founding 

revealed the certain levels of decision to purchase condominiums in Bang Na District, Bangkok was 

may be purchased (X = 3.59 , S.D. = 0.970) 

 The result of hypothesis testing found that marketing mix factors (7P’s) affected the decision 

to purchase condominiums in Bang Na District, Bangkok with a statistic significance level 

at 0.05. R square of the model was found as 0.057. Showed that independent variables was 

marketing mix factors affected the decision to purchase condominiums in Bang Na District, Bangkok 

at 5.70 percent and the marketing mix factors (7P’s) that affected the decision to purchase 

condominiums in Bang Na District, Bangkok. There were 2 aspects : process and place  

 

Keyword: Decision to purchase, Marketing Mix factors, Condominium 

 

บทนำ 

 คอนโดมีเนียมเป~นหน่ึงในรูปแบบท่ีอยูoอาศัยท่ีเป~นท่ีนิยมสำหรับประชาชนในเมืองหลวงท่ีราคาไมoสูงจนเกินไป 

สะดวกสบายตoอการเดินทาง มีพ้ืนท่ีสoวนกลางใหBใชBสอยรoวมกัน ส่ิงอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตอบสนองตoอ

ความตBองการของประชากรในเมืองหลวง ท้ังน้ีในชoวง 3 ป�ท่ีผoานมาตลาดคอนโดมิเนียมเร่ิมหดตัวลงอยoางมาก จากผลกระทบ

ปmจจัยทางเศรษฐกิจและเหตุการณ)โควิด -19 และไมoมีกำลังซ้ือจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันประชาชนสoวน

หน่ึงท่ีมีกำลังซ้ือเร่ิมชะลอคoาใชBจoาย แตoในป� 2565 ตลาดคอนโดมิเนียมมีแนวโนBมฟ��นตัวกลับมามากข้ึนจากป�ท่ีแลBว ผล

จากการเป�ดประเทศ และการผoอนคลายมาตรการ ประชาชนจะเร่ิมกลับมาใชBชีวิตปกติ แนวโนBมตลาดคอนโดมิเนียมใน

ป� 2565 จะคoอยๆเติบโตข้ึนอยoางชBา ๆ และเน่ืองจากการพัฒนาของคอนโดมิเนียมในปmจจุบัน สนใจเจาะกลุoม ผูBมีรายไดB

ท่ีมีงบประมาณเก่ียวกับคอนโดเพ่ิมข้ึน และคาดวoาจะมีโครงการเป�ดใหมoไมoต่ำกวoา 30,000 หนoวย และความตBองการจะ

เติบโตข้ึนแบoงออกเป~น ตลาดหลัก ตลาดลักชัวร่ี และตลาดซิต้ีคอนโด และยอดขายท่ีเกิดข้ึน 

 

_ 
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ระหวoางป�ท่ีผoานมา เกิดจากความตBองการท่ีอยูoอาศัยจริง โดยปmจจัยหลักคือดBานราคาท่ีมีความเหมาะสม  

(มติชนออนไลน) , 2565)  

 การแขoงขันทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวoา อันดับแรก บริษัท 

พฤกษาฯมีการโครงการพัฒนาสะสม 659 โครงการ รวม 232,823 หนoวย มูลคoา 511,023 ลBานบาท อันดับสองคือ 

บริษัท LPN จากการพัฒนาสะสม 132 โครงการ ซ่ึงมีหนoวยสะสม 112,759 หนoวย มูลคoา 171,084 ลBานบาท และ 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด)) จากการพัฒนา 293 โครงการ ท่ีมีพอร)ตสะสม 90,359 หนoวย มูลคoารวม 404,037 ลBานบาท 

(ประชาชาติธุรกิจออนไลน) , 2564) 

 ในเขตบางนากรุงเทพฝm£งตะวันออก พ้ืนท่ีรองรับอิทธิพลความเจริญจากฝm£งสุขุมวิท ติดกับเขตพระโขนง เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร และติดอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

แนวก่ึงกลางแมoน้ำเจBาพระยาเป~นเสBนแบoงเขตแดนปmจจุบันมีรถไฟฟ¤าบีทีเอสสายสีเขียวเขBม ตัดผoานออกไปทางฝm£งสมุทรปราการ 

ชุมชนท่ีอยูoอาศัยในยoานน้ีเติบโตและขยายตัวออกมาจากฝm£งพระโขนง พระประแดง และ เมืองสมุทรปราการ อีกท้ังยัง

เป~นยoานการคBาและอุตสาหกรรมหลากหลาย คลังสินคBา ธุรกิจท่ีเก่ียวขBองกับการบิน การขนสoง เป~นตBน บางนาจึง

กลายเป~นเขตพ้ืนท่ีท่ีเร่ิมมีการเจริญเติบโตสูง เกิดหBางสรรพสินคBา มากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเป~นทำเลท่ีใกลBสนามบิน 

สุวรรณภูมิ มีโครงการและการกoอต้ังอาคารสำนักงานมากข้ึน การเดินทางสะดวก รวมถึงถนนท่ีเช่ือมระหวoางจังหวัด

กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนทางภาคตะวันออกของไทย โดยบางนาเหนือ มีพ้ืนท่ี 5.161 ตร.กม. จำนวนประชากร 

40,011 ความหนาแนoนประชากร 7,752.57 และบางนาใตB มีพ้ืนท่ี 13.628 จำนวนประชากร 47,042 ความหนาแนoน

ประชากร 3,451.86 (วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี,2565)  

 เม่ือความเจริญขยายอิทธิพลมากย่ิงข้ึนในเขตบางนา ความตBองการท่ีอยูoอาศัยจึงเพ่ิมมากย่ิงข้ึน  คอนโดมิเนียมท่ี

ขยายออกไปรอบนอกตัวเมืองและปริมณฑลมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาคอนโดมิเนียมจึงมีการเปล่ียนแปลงตาม

ทำเลท่ีต้ัง และมีผลโดยตรงกับทำเล จากการขยายตัวของรถไฟฟ¤า อีกท้ังยังเปล่ียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ประกอบกับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูBบริโภคจากผลกระทบจากปmจจัยทางเศรษฐกิจและเหตุการณ)โควิด-19 

จากชoวง 3 ป�ท่ีผoานมา และขBอมูลจากศูนย)ขBอมูลอสังหาริมทรัพย)ยังพบวoา ในป� 2565 จะมีโครงการเป�ดใหมoเพ่ิมข้ึนอีก

เป~นจำนวนมาก (ศูนย)ขBอมูลอสังหาริมทรัพย),2565) 

 ผูBวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยนำ

เคร่ืองมือสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) มาพัฒนาตoอยอดแนวความคิดในการลงทุน การประกอบธุรกิจ การสรBาง

โอกาส หรือการวางแผนท่ีมีความเก่ียวกับคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหBตรงกับความตBองการ

ของผูBบริโภคมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ดOานประชากรและกลุ(มตัวอย(าง คือประชากรท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

แตoเน่ืองจากไมoทราบจำนวนประชากรท่ีแนoนอน ของประชากรในเขตบางนา จึงไดBใชBวิธีการกำหนดกลุoมตัวอยoางจาก

ทฤษฎี W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือน ±5% พบวoากลุoมตัวอยoางท่ีเหมาะสม 

เทoากับ 385 คน และเพ่ือป¤องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถาม ผูBวิจัยจึงใชBขนาดกลุoมตัวอยoาง

ท้ังหมด 400 คน เพ่ือใชBในการวิเคราะห) และประมวลผลในการทำวิจัย 

 2. ขอบเขตดOานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ ปmจจัยดBานสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบไปดBวย ดBานผลิตภัณฑ) ดBานราคา 

ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย ดBานสoงเสริมการตลาด ดBานบุคคล ดBานกระบวนการ ดBานลักษณะทางกายภาพ 

  ตัวแปรตาม การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดOานพ้ืนท่ี คอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตดOานระยะเวลา ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมต้ังแตo เดือนกุมภาพันธ) - เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ประโยชนDท่ีคาดว(าจะไดOรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือนำผลการวิจัยไปวางแผนกลยุทธ)ทางการตลาด ในการประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียมใหBตรงกับความ

ตBองการของผูBบริโภคมากท่ีสุด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเร่ือง ปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไดBศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยตoางๆท่ีเก่ียวขBองเพ่ือเป~นแนวทางในการวิจัย  

 แนวคิดและทฤษฎีดOานส(วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

       Kotler (2003) กลoาววoา สoวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7 P`s) เป~นตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดB ซ่ึงบริษัทใชB รoวมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกoกลุoมเป¤าหมาย ซ่ึงประกอบดBวย 7 ปmจจัย ไดBแกo ผลิตภัณฑ) 

(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การสoงเสริมทางการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) กระบวนการ (Process)  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

       Schiffman and Kanuk (1994) กลoาววoา การตัดสินใจซ้ือ หรือการประเมินคoาของทางเลือกท่ีมี การ

ตัดสินใจซ้ือของผูBบริโภค คือการเลือกซ้ือสินคBาท่ีมีมากกวoาหน่ึงทางเลือกเป~นตBนไป พิจารณาจากสoวนท่ีเก่ียวขBองท้ัง

ดBานจิตใจ หรือความรูBสึกนึกคิด และ พฤติกรรมทางกายภาพ  ท้ังสองกิจกรรมจะสoงผลใหBเกิดการตัดสินใจซ้ือ และเกิด

พฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืนตามมาโดย ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป~นลำดับข้ันตอน

ในการตัดสินใจซ้ือของผูBบริโภค ซ่ึงสามารถแบoงไดB 5 ข้ันตอนดังตoอไปน้ี 

  1.การตระหนักรูBถึงปmญหา (Problem Recognition) 

  2. การคBนหาขBอมูลเพ่ิมเติม (Information Search) 
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  3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)   

  4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

  5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-Purchase Evaluation) 

 แนวคิดและทฤษฎีดOานประชากรศาสตรD 

       Hanna and Wozniak (2001) และ Schiffman and Kanuk (2003) ไดBใหBความหมาย ของลักษณะ

ทางประชากรศาสตร)ไวBวoา ลักษณะทางประชากรศาสตร) หมายถึง ขBอมูล เก่ียวกับตัวบุคคล เชoน อายุ เพศ การศึกษา 

อาชีพ รายไดB ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลตoอ พฤติกรรมผูBบริโภค ซ่ึงโดยท่ัวไปแลBวใชBเป~นลักษณะพ้ืนฐานท่ีนักการ

ตลาดมักจะนํามาใชBในการพิจารณา สําหรับการแบoงสoวนตลาด (Market Segmentation) โดยการนํามาเช่ือมโยงกับ

ความตBองการ ความชอบ และอัตราการใชBสินคBาของผูBบริโภค   

 ขOอมูลเก่ียวกับเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

       เขตบางนา ต้ังอยูoทางทิศตะวันออกของแมoน้ำเจBาพระยา พ้ืนท่ีบางนาเหนือ ขนาดพ้ืนท่ี 5.161 ตร.กม. 

จำนวนประชากร 40,011 ความหนาแนoนของประชากรอยูoท่ี 7,752.57 และบางนาใตB พ้ืนท่ี 13.628 จำนวนประชากร 

90,148 (พ.ศ. 2561) ความหนาแนoนประชากร 4,797 คน/ตร.กม. ปmจจุบันมีรถไฟฟ¤าบีทีเอสสายสีเขียวเขBมตัดผoาน

ออกไปทางฝm£งสมุทรปราการ และอนาคตกำลังจะมีรถไฟฟ¤าสายสีเหลืองซ่ึงกำลังกoอสรBาง ชุมชนท่ีอยูoอาศัยในเขตน้ีเติบโต

และขยายตัวออกมาจากฝm£งพระโขนง พระประแดง และ เมืองสมุทรปราการ อีกท้ังยังเป~นเขตการคBาและอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลาย มีคลังสินคBา มีธุรกิจท่ีเก่ียวขBองกับสนามบิน การขนสoง เป~นตBน บางนาจึงกลายเป~นเขตพ้ืนท่ีท่ีเร่ิมมีการ

เจริญเติบโตสูง เกิดศูนย)การคBา และอุตสาหกรรม มากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเป~นทำเลท่ีใกลBสนามบินสุวรรณภูมิ มีโครงการ 

และการกoอต้ังอาคารสำนักงานมากข้ึน การเดินทางสะดวก รวมถึงมีถนนท่ีเช่ือมระหวoางจังหวัดกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดอ่ืนทางภาคตะวันออกของไทย (วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี , 2565) 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

       ปุณญารัตน) เดoนไตรรัตน) , ธีระวัฒน) จันทึก (2560) ไดBศึกษาเร่ือง ปmจจัยท่ีมีอิทธิพลตoอผูBบริโภคในการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบโลว)ไรส)ในเขตภาษีเจริญ พบวoา จากการสรุปและการวิเคราะห)ขBอมูลในเร่ืองความเต็มใจจoายของ

ผูBบริโภคในการเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมแบบโลว)ไรส)ในเขตภาษีเจริญ ผูBวิจัยพบวoา ปmจจัยสoวนบุคคลดBานสถานภาพ และ

รายไดBเฉล่ียตoอเดือน มีผลตoอความเต็มใจจoายของผูBบริโภคใน การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบโลว)ไรส)ในเขตภาษีเจริญ 

เน่ืองจากผูBท่ีมีสถานภาพโสดจะมี ความเต็มใจจoายในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมนBอยกวoาผูBท่ีสมรสแลBว ดBานรายไดBเฉล่ีย

ตoอเดือนพบวoา ผูBท่ีมีรายไดBเฉล่ียตoอเดือนท่ี 20,001-40,000 บาท มีความเต็มใจจoายมากกวoาผูBท่ีมีรายไดBต่ำกวoา 20,000 

บาท ดBาน ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดBเฉล่ียตoอเดือน พบวoาผูBท่ีมีอายุมากกวoา มีระดับการศึกษาท่ีสูง

กวoา มีสถานภาพสมรสหรือหยoารBาง อาชีพท่ี ไมoใชoพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดBเฉล่ียตoอเดือนท่ีมากกวoา จะมีความ

เต็มใจจoายมากกวoาผูBท่ีมีอายุนBอยมี ระดับการศึกษาอยูoในระดับปริญญาตรี สถาภาพโสด มีอาชีพเป~นพนักงานบริษัทเอกชน 

และมีรายไดBเฉล่ียตoอ เดือนนBอย เน่ืองจากผูBท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวoา มีรายไดBตoอเดือนมากกวoาจะมีหนBาท่ีการงานท่ีดี 

มีความสามารถ ท่ีจะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีม่ันคง มีการตกแตoงอยoางสวยงาม มีความสามารถในการเลือกซ้ือเฟอร)นิเจอร)ไดB

อยoาง หลากหลาย และปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตoอการซ้ือคอนโดมิเนียม พบวoาใหBความสำคัญดBานลักษณะ

ทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือดBานบุคลากร และดBานกระบวนการใหBบริการ  
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       สุภารัตน) คามบุตร , ชาคริต ศรีทอง (2562) ศึกษาเร่ืองปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ตามแนวเสBนทางรถไฟฟ¤าสายสีมoวง ของผูBบริโภค ในเขตนนทบุรี พบวoา งบประมาณในการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีแตกตoาง

กัน มีผลตoอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีแตกตoางกัน โดยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดBตoอเดือน 

ท่ีแตกตoางกันมีผลตoอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเสBนทางรถไฟฟ¤าสายสีมoวงของผูBบริโภค

ในเขตนนทบุรีไมoแตกตoางกัน และปmจจัยการตลาด ประกอบดBวย ดBานราคา ทำเลท่ีต้ัง ดBานช่ือเสียง ภาพลักษณ)ของ

บริษัท ดBานการสoงเสริมทางการตลาด ดBานกระบวนการ และดBานกายภาพ มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ผล

จากการวิจัยพบวoาผูBตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจซ้ือ มีความเห็นเก่ียวกับปmจจัยทางการตลาด ดังน้ี ดBานช่ือเสียงของ

บริษัทควรมีการสรBางความนoาเช่ือถือ และภาพลักษณ)ของบริษัทท่ีดี ดBานราคา ควรมีการต้ังราคาท่ีมีความเหมาะสม 

และอุปกรณ)ตกแตoง มีการกำหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ควรมีหBองตัวอยoางใหBเขBา

ชม และมีการโฆษณาอยoางสม่ำเสมอ และการอธิบายรายละเอียดโครงการท่ีชัดเจนชoวงโปรโมช่ัน การบริการควรเป~น

ข้ันเป~นตอน การบริการสoงมอบรวดเร็ว ตรงเวลา ไมoเกิดความผิดพลาด รวมถึงการใหBบริการในสoวนกลาง ดBานทำเลท่ีต้ัง 

ควรต้ังอยูoใกลBเคียงสถานท่ีทำงานรวมถึงสถานท่ีพยาบาล 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป~นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเคร่ืองมือท่ีใชBในการเก็บ

ขBอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห)ขBอมูลโดยใชBวิธีการทางสถิติคำนวณโดยใชBโปรแกรม

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร) กลุoมตัวอยoางประชากรท่ีใชBในการศึกษาวิจัย คือประชากรท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเขต

บางนา กรุงเทพมหานคร แตoเน่ืองจากไมoทราบจำนวนประชากรท่ีแนoนอน ของประชากรในเขตบางนา จึงไดBใชBวิธีการ

กำหนดกลุoมตัวอยoางจากทฤษฎี W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือน ±5% จาก

การแทนคoาสูตรคำนวณ กรณีไมoทราบจำนวนกลุoมประชากรท่ีแนoนอน ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% กลุoมตัวอยoางท่ี

เหมาะสมสำหรับงานวิจัยคร้ังน้ีเทoากับ 385 คน และเพ่ือป¤องกันความผิดพลาดทุกขBอมูลท่ีอาจเกิดจากการตอบแบบสอบถาม

ไมoครบถBวน จึงใชBวิธีการเพ่ิมจำนวนกลุoมตัวอยoาง จำนวน 400 คน เพ่ือใหBสามารถนำมาใชBในการวิเคราะห)ขBอมูล และ

ประเมินในข้ันตอนถัดไปไดB โดยผูBวิจัยใชBวิธีการสุoมกลุoมตัวอยoาง แบบงoาย (Simple Random Sampling) 

 สถิติท่ีใชOในการวิเคราะหDขOอมูล 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูBวิจัยไดBวิเคราะห)ขBอมูลโดยใชBโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร)ในการคำนวณ 

และประมวลผลขBอมูล โดยใชBสถิติประกอบไปดBวย 

  1. การวิเคราะห)สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชBในการวิเคราะห)ขBอมูลดังตoอไปน้ี 

   1.1 ใชBคoารBอยละและความถ่ี (Percentage and Frequency) ในการวิเคราะห)ตัวแปร

ขBอมูลสoวนบุคคลของผูBตอบแบบสอบถามท้ัง 400 ชุด ไดBแกo เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดBเฉล่ีย

ตoอเดือน และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

   1.2 คoาเฉล่ีย (Mean : X) และสoวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใชB

ในการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นดBานปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

_ 
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  2. การวิเคราะห)เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ศึกษาสoวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ประกอบไปดBวยตัวแปรไดBแกo ดBานผลิตภัณฑ) ดBานราคา ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย ดBานการสoงเสริมทางการตลาด 

ดBานบุคคล ดBานกระบวนการ ดBานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โดยใชBการวิเคราะห)สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวoา กลุoมตัวอยoางสoวนใหญoเป~นเพศหญิง จำนวน 296 คน คิดเป~นรBอยละ 74.00 และเพศชาย 

จำนวน 104 คน คิดเป~นรBอยละ 26.00 อยูoในชoวงอายุ 20 – 30 ป� คิดเป~นรBอยละ 67.50 มีสถานภาพโสด คิดเป~นรBอย

ละ 82.00 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป~นรBอยละ 79.75 สoวนใหญoประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน หรือ

ลูกจBาง คิดเป~นรBอยละ 62.50 ในสoวนของรายไดBเฉล่ียตoอเดือน สoวนใหญoรายไดBเฉล่ียตoอเดือน 15,001 – 30,000 บาท 

คิดเป~นรBอยละ 48.50  

 ผลการวิเคราะห)ระดับความคิดเห็นปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด พบวoากลุoมตัวอยoางสoวนใหญoใหBความคิด

เห็นในปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

อยูoในระดับ มากท่ีสุด (X = 4.39 , S.D. = 0.440) เม่ือพิจารณาเป~นรายดBานพบวoาดBานท่ีอยูoในระดับความคิดเห็นมาก

ท่ีสุดอันดับแรกคือดBานกระบวนการ (X = 4.51 , S.D. = 0.547) รองลงมาคือ ดBานบุคคล (X = 4.49 , S.D. = 0.494) 

ดBานผลิตภัณฑ) (X = 4.39 , S.D. = 0.484) ดBานลักษณะทางกายภาพ (X = 4.35 , S.D. = 0.519) ดBานราคา  

(X = 4.35 , S.D.= 0.558) ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย (X = 4.34 , S.D. = 0.564 ) และดBานการสoงเสริมทางการตลาด 

(X = 4.31 , S.D. = 0.970) 

 ผลการวิเคราะห)ขBอมูลระดับความคิดเห็นดBานการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

อยูoในระดับอาจจะตัดสินใจซ้ือ (X = 3.59 , S.D. = 0.970) 
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ดBานผลการทดสอบสมมติฐานปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ไดBผลดังตoอไปน้ี 

ค(า 

สัมประสิทธ์ิ 

 ตัวแปร          ถดถอย (b)          Beta  t     Sig. 

1. ดBานผลิตภัณฑ)     0.029      0.014        0.201     0.841 

2. ดBานราคา     0.168      0.097        1.310     0.191 

3. ดBานชoองการจัดจำหนoาย    0.244      0.142        1.997     0.047* 

4. ดBานการสoงเสริมการตลาด   0.204      0.122        1.598     0.111             

5. ดBานบุคคล                     - 0.122              - 0.062.     - 0.689     0.492 

6. ดBานกระบวนการ                    - 0.473              - 0.267      - 2.723     0.007* 

7. ดBานลักษณะทางกายภาพ             0.099      0.053        0.659     0.510 

ค(าคงท่ี      3.041                     6.142     0.000* 

 

 

 ผลการวิเคราะห)สมการถดถอยพหุคูณ พบวoา ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคoาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ) (R  ) มีคoา

เทoากับ 0.057 แสดงวoาตัวแปรอิสระคือปmจจัยดBานสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอตัวแปรตามคือการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไดBรBอยละ 5.70 เม่ือพิจารณาเป~นรายดBาน พบวoา มีท้ังหมด 2 ดBาน ไดBแกo 

ดBานกระบวนการ (Beta =  -0.267) และชoองทางการจัดจำหนoาย (Beta = 0.142) มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เร่ืองปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จากการ

วิจัย พบวoาปmจจัยดBานสoวนประสมทางการตลาดมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 2 ดBาน คือ ดBานกระบวนการ และ ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย สามารถอภิปราย

ผลเพ่ิมเติมไดB ดังตoอไปน้ี 

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากท่ีสุด และมีผลตoอการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความคิดเห็นวoา ระบบดBานกระบวนการ การ

ประสานของของเจBาหนBาท่ีในดBาน การตรวจสอบและติดตามแกBไขปmญหาใหBลูกคBาทำไดBอยoางเป~นระบบ ถูกตBอง หรือ

การใหBบริการตoอลูกคBา มีความถูกตBอง รักษาขBอมูลความปลอดภัยของลูกคBา ซ่ึงสoงผลตoอการตัดสินใจ ใหBผูBบริโภคเกิด

ความเช่ือม่ันในตัวโครงการ และการอยูoอาศัยตoอไปท่ีตBองมีเจBาหนBาท่ีสoวนกลางในการประสานงานและดำเนินเร่ืองใน

ธุระดBานตoาง ๆ อีกท้ังการจัดทำสัญญาซ้ือขายหBองชุดท่ีมีความนoาเช่ือถือ เพราะลูกคBาตBองตัดสินใจซ้ือโดยใชBเงินจำนวน

มากในการทำการซ้ือขาย จึงมีผลตoอความนoาเช่ือถือ รวมถึงการประสานงานของเจBาหนBาท่ีกับสถาบันทางการเงิน กรณี

R = 0.239 , R  = 0.057 , SEE = 0.950 , F = 3.384 , Sig = 0.000 , * = P < 0.05 2  

2  
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ท่ีกูBยืม และการอำนวยความสะดวกของโครงการ ดBานการจัดซ้ือ การสoงมอบชุดมีความเหมาะสม การดูแลการประสาน

ในแตoละข้ันตอนกระบวนการซ้ือขาย ท้ังหลายน้ีสoงผลตoอการตัดสินใจของผูBบริโภค ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัย  

สุภารัตน) คามบุตร , ชาคริต ศรีทอง (2562) ศึกษาเร่ืองปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนว

เสBนทางรถไฟฟ¤าสายสีมoวง พบวoา ปmจจัยการตลาดดBานกระบวนการมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเสBนทาง

รถไฟฟ¤าสายสีมoวง 

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย มีระดับความคิดเห็นอยูoในระดับมากท่ีสุด  และ

มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวoาเน่ืองจาก สภาพแวดลBอม

และทำเลท่ีต้ังของคอนโดมิเนียม มีความสวยงาม เหมาะสม สะดวกสบาย นoาอยูo ปลอดภัยตoอการอยูoอาศัย อยูoใกลBรBาน

สะดวกซ้ือ ซุปเปอร)มาเก็ต หBางสรรพสินคBา รBานอาหาร ท่ีสะดวกสบายตoอการดำรงชีวิต อีกท้ังการขยายตัวของระบบ

ขนสoงมวลชนในเขตบางนา เชoน รถไฟฟ¤า BTS ทำใหBการเดินทางไปมาสะดวกสบาย ใกลBท่ีทำงาน หรือสถานศึกษา 

สามารถเดินทางไปถึงไดBภายในระยะเวลาอันส้ัน และการท่ีสำนักงานขายของโครงการมีเวลาเป�ด / ป�ด และการใหBบริการท่ี

เหมาะสม สoงผลใหBผูBบริโภคเกิดความนoาเช่ือถือ สoวนประสมทางการตลาด ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย จึงสoงผลตoอการ

ตอบสนองการตัดสินใจของผูBบริโภค ซ่ึงสอดคลBองกับ จักรพงศ) เตชะมวลไววิทย) และ ป�ยะนนท) พร่ึงนBอย (2562) ศึกษา

การใชBปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบวoา ผูBบริโภคใชBปmจจัยสoวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยเนBน ดBานสถานท่ี และทำเลท่ีต้ัง ซ่ึงมีผลตoอการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร 

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑ) มีระดับความเห็นอยูoท่ีระดับ มากท่ีสุด แตoไมoมีผลตoอการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความคิดเห็นวoา การรักษาความปลอดภัยภายใน

โครงการท่ีอยูoอาศัย และการอำนวยความสะดวกภายในโครงการ การมีสวนสาธารณะ ฟ�ตเนส สระวoายน้ำ ท่ีสวยงาม 

ทันสมัย และประหยัดพลังงาน เป~นส่ิงพ้ืนฐานท่ีโครงการคอนโดมิเนียมสoวนใหญoพึงมีอยูoแลBว รวมท้ังขนาดหBองและ

ความหลากหลายของพ้ืนท่ีเป~นความชอบสoวนบุคคลข้ึนอยูoกับ ความสะดวก และการดำเนินชีวิตของแตoละคน จึงไมoมี

ผลตoอการตัดสินใจซ้ือซ่ึงสอดคลBองกับ งานวิจัยของเจริญจิตต) ผจงวิริยาทร (2559) ไดBศึกษาเร่ืองปmจจัยท่ีมีผลตoอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรกรุงเทพมหานคร พบวoา ปmจจัยดBานผลิตภัณฑ) ไมoมี

ความสัมพันธ)กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานราคา มีระดับความคิดเห็นอยูoท่ีระดับ มากท่ีสุด แตoไมoมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความคิดเห็นวoา ความเหมาะสมของทำเลท่ีต้ังและราคา ตBอง

มีความสัมพันธ)กัน อีกท้ังเขตบางนา คอนโดมิเนียมราคาไมoสูงมากนักเม่ือเทียบกับโครงการท่ีอยูoใกลBใจกลางเมือง 

รวมท้ังความเหมาะสมของราคากับขนาดพ้ืนท่ีของหBองชุด ควรมีความสัมพันธ)กัน และความเหมาะสมของคoาใชBจoาย

สoวนกลางมีความเหมาะสมกับสถานท่ีและการบริการ นอกจากน้ีระยะเวลาในการผoอนดาวน) การกำหนดเงินดาวน)และ

สัญญาข้ันต่ำ มีความเหมาะสมและมีความพอดี ราคาจึงไมoมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือ สอดคลBองกับงานวิจัยของ ปุณญา

รัตน) เดoนไตรรัตน) , ธีระวัฒน) จันทึก (2560) ไดBศึกษาเร่ือง ปmจจัยท่ีมีอิทธิพลตoอผูBบริโภคในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบ

โลว)ไรส)ในเขตภาษีเจริญ พบวoา ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตoอการซ้ือคอนโดมิเนียม พบวoาใหBความสำคัญดBาน

ลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือดBานบุคลากร และดBานกระบวนการใหBบริการ สoวนดBานราคา ไมoมีอิทธิพล

ตoอผูBบริโภคในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมแบบโลว)ไรส)ในเขตภาษีเจริญ 
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 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานการสoงเสริมการตลาด มีระดับความเห็นอยูoท่ีระดับ มากท่ีสุด แตoไมoมีผล

ตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความคิดเห็นวoา การรับประกันความ

เสียหาย สoงผลตoอความเช่ือใจในตัวโครงการ นoาเช่ือถือ และการจัดโปรโมช่ันสoงเสริมการขาย เชoน การใหBของแถม หรือ 

การยกเวBนคoาธรรมเนียมการโอน การยกเวBนคoาสoวนกลางระยะเขBาอยูoในชoวงแรก เป~นตBน ยังคงเป~นองค)ประกอบเสริมท่ี

มีสoวนชoวยในการตัดสินใจ แตo ไมo ใชBปmจจัยหลักท่ีมีสoวนเ พ่ิมในการตัดสินใจ สอดคลBองกับงานวิจัยของ  

เจริญจิตต) ผจงวิริยาทร (2559) ไดBศึกษาเร่ืองปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

ของประชากรกรุงเทพมหานคร พบวoา ปmจจัยดBานการสoงเสริมการตลาดและการใหBบริการ ไมoมีความสัมพันธ)กับการตัดสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานบุคคล มีระดับความเห็นอยูoท่ีระดับ มากท่ีสุด แตoไมoมีผลตoอการตัดสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความเห็นวoา การรักษาความเป~นสoวนตัวของลูกคBา เป~น

เร่ืองท่ีผูBบริโภคใหBความสำคัญเป~นอันดับตBน ๆ เพ่ือความปลอดภัยในการดำรงชีวิต เป~นส่ิงท่ีพนักงานท่ีปฏิบัติงานพึงมี 

การมีบุคลิกภาพท่ีเป~นมิตร มีมนุษย)สัมพันธ)ดี สุภาพ พูดจาไพเราะ มีความกระตือรือรBน มีการแนะนำ การใหBคำปรึกษา 

แจBงเง่ือนไข ใหBถูกตBองครบถBวน เพ่ือป¤องกันความผิดพลาดตoอการส่ือสาร ซ่ึงเป~นส่ิงท่ีบุคลากรของโครงการมีการปฏิบัติ

ในหนBาท่ีท่ีดีอยูoแลBว จึงไมoมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สอดคลBองกับงานวิจัย

ของ จักรพงศ) เตชะมวลไววิทย) และ ป�ยะนนท) พร่ึงนBอย (2562) ศึกษาการใชBปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบวoา ผูBบริโภคใชBปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม

ในกรุงเทพมหานคร ดBานบุคลากร โดยแตกตoางกันอยoางไมoมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไมoมีผลตoอการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร  

 ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานลักษณะทางกายภาพ มีระดับความเห็นอยูoท่ีระดับ มากท่ีสุด แตoไมoมีผล

ตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยผูBวิจัยมีความคิดเห็นวoา เพราะทางโครงการมี 

อุปกรณ) หรือของแถม หBองชุด ตรงตามโฆษณา ไมoหลอกลวงผูBบริโภค รวมถึงการจัดแสดงหBองตัวอยoางใหBมีความ

ใกลBเคียง พ้ืนท่ีภายในมีความสวยงาม รoมร่ืน ทันสมัย สรBางความประทับใจใหBผูBบริโภค ซ่ึงถือเป~นปmจจัยพ้ืนฐานของการ

สรBางโครงการทำใหBดูเป~นมิตร และมีความนoาเช่ือถือ จึงไมoมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตบางนา ซ่ึงสอดคลBอง

กับงานวิจัยของ บุษกร หวังดี (2563) ศึกษาเร่ือง ปmจจัยท่ีมีผลตoอความตBองการซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ป� 2563 พบวoา ปmจจัยดBานลักษณะทางกายภาพ ไมoมีผลตoอความตBองการซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยดBานลักษณะทางกายภาพเม่ือทดสอบความสัมพันธ)ของสัมประสิทธ์ิการถดถอย ไมoสอดคลBองใน

ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

ขOอเสนอแนะ 

 ขOอเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใชO 

    จากผลวิจัยเร่ือง ปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทำใหBผูBวิจัย

ทราบถึงปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ไดBแกo ดBานกระบวนการ และดBานชoองทาง

การจัดจำหนoาย โดยผูBวิจัยมีขBอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี  

  1. ดBานกระบวนการ ผลวิจัยแสดงใหBเห็นวoา ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาด ดBานกระบวนการ มีผล

ตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน โครงการกoอสรBางคอนโดมิเนียมในเขตพ้ืนท่ี
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บางนา ควรใหBความสำคัญ กับการตรวจสอบติดตามแกBไขปmญหาของลูกคBาอยoางเป~นระบบ ถูกตBองตามข้ันตอน และมี

การเก็บรักษาขBอมูลความปลอดภัยของลูกคBา ตลอดจนควรมีการอบรมพนักงานของโครงการดBานการใหBบริการ และ

การฝ³กฝน เพ่ือป¤องกันความผิดพลาดในการดำเนินงาน และการประสานงาน เพ่ือใหBลูกคBาไดBรับการบริการท่ีดีท้ังกoอน 

และหลังเขBาในอยูoในคอนโดมิเนียม 

  2. ดBานชoองทางการจัดจำหนoาย ผลวิจัยแสดงใหBเห็นวoา ปmจจัยสoวนประสมทางการตลาดดBานชoอง

ทางการจัดจำหนoาย มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน โครงการกoอสรBาง

คอนโดมิเนียมเขตพ้ืนท่ีบางนา ควรใหBความสำคัญกับแหลoงทำเลท่ีต้ังโครงการ ควรมีความสะดวกสบายตoอการดำเนิน

ชีวิต ควรมีซุปเปอร)มาเก็ต หรือสรBางในเขตท่ีใกลBเคียงหBางสรรพสินคBา การบริการความสะดวกสบายเร่ืองการเดินทาง 

เขBาออกโครงการ เชoน มีรถรับสoงไปใกลBพ้ืนท่ีขนสoงมวลชน หรือการสรBางโครงการใกลBพ้ืนท่ีท่ีมีระบบขนสoงมวลชน 

สภาพแวดลBอมท้ังภายนอกและภายในโครงการ มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง สรBางความนoาเช่ือถือ 

ความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ไมoหวาดระแวง นอกเหนือจากน้ัน การติดต้ังระบบกลBองวงจรป�ด การติดต้ังเสาไฟ หรือ

ลดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมืด และมีความเส่ียง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และ เพ่ิมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต จะสoงผลในการ

ตัดสินใจซ้ือของผูBบริโภคในการ เลือกท่ีอยูoอาศัยในอนาคต หรือการบอกตoอชoวยใหBสรBางยอดขายการซ้ือขายคอนโดมิเนียม 

หรือการปลoอยเชoาของ อสังหาริมทรัพย)ใหBมากข้ึน 

   

 ขOอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต(อไป 

  1. ควรทำวิจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีอยูoบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา

ปmจจัยท่ีมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือในแตoละพ้ืนท่ีวoามีความเหมือน หรือแตกตoางกันอยoางไร เพ่ือนำผลวิจัยมาปรับปรุง และวางแผน

กลยุทธ)ทางการตลาดใหBตรงกับความตBองการของผูBบริโภคมากย่ิงข้ึน 

  2. ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เชoน การสัมภาษณ)เชิงลึกโดยตรงกับผูBตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เพ่ือใหB

ไดBขBอมูลจากผูBอยูoอาศัยจริง และจะไดBนำขBอมูลมาพัฒนาใหBตรงกับความตBองการของผูBอยูoอาศัย 
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