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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรือ่ง การตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคย่านถนน

พหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 2) ศกึษาการตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคย่านถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 3) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูบ้รโิภคยา่นถนนพหลโยธนิกรุงเทพมหานครจํานวน 

400 คน โดยใชแ้บบสอบสอบถามเป็นเครื่องมอืในเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วย

สถติกิารทดสอบแบบ  t-test สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างจะนําไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ด้วยวธิกีาร LSD และใชส้ถติถิดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคย่านถนนพหลโยธนิกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคย่านถนน
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พหลโยธิน กรุงเทพมหานครต่างกนั ผู้บรโิภคย่านถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครที่มเีพศ 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทําให้การตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคย่านถนน

พหลโยธนิ กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั ในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้าน

สภาพแวดล้อมและกายภาพ ผลต่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผู้บรโิภคย่านถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร 

คาํสาํคญั : การตดัสนิใจซื้อ ; ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ;ผูบ้รโิภคย่านถนนพหลโยธนิ

กรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the decision to purchase the 

condominium of consumers in Phahonyothin Road, Bangkok. 2) To study the decision to 

purchase the condominium of consumers in Phahonyothin Road, Bangkok, classified by 

population factors. And 3) To study the marketing mix factors (7P’s) that affected to the 

decision to purchase the condominium of consumers in Phahonyothin Road, Bangkok. 

The data used in this research was gathered from 400 samples living in 

Phahonyothin Road, Bangkok, by using questionnaires as a tool for data consolidation. 

The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean and standard 

deviation. In testing the hypothesis, this research used t-test statistics, one-way variance 

statistics (One-way ANOVA) if result showed difference, LSD methods must be used and 

using multiple regression statistics. 

The results of hypothesis test were shown that consumers in Phahonyothin Road, 

Bangkok with the different age, marriage status and education level caused the different 

effects on the decision to purchase the condominium. However, the difference in gender, 

occupation and monthly income didn’t show the difference effects on the decision to 

purchase the condominium. Furthermore, the marketing mix factors (7P’s) were found 

from this research that Product, Price, Place, People, Process and Physical factor affected 

to the decision to purchase the condominium of consumers in Phahonyothin Road, 

Bangkok.  

Keyword : The Decision to Purchase ; , The Marketing Mix Factors (7P’s) ; Consumers 

in Phahonyothin Road,Bangkok  
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บทนํา 

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งส่วนใหญ่แลว้

ความ เจรญิทางเศรษฐกจิมกักระจุกตวัอยูใ่นเขตเมอืงหรอืเมอืงหลวงเท่านัน้ ทาํใหป้ระชากรจาก

ทุกสารทศิ ย้ายถิน่ฐานจากเขตชนบทเขา้มาอยู่ในเขตเมอืงมากขึ้น เขตเมอืงจงึแออดัไปด้วย

ผูค้นซึง่ทวจีํานวนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล โดยการเพิม่ขึน้

ของประชากรทีเ่ป็นการเพิม่ของประชากรนอกพืน้ทีก่่อใหเ้กดิความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้  

ความสะดวกสบายในการเดนิทางคอืสิง่สําคญัสําหรบัคนเมอืงยุคใหม่ เวลาที่มคี่าทุก

นาทจีงึทําให้การเดนิทางจากที่พกัไปยงัที่ทํางานและสถานที่ต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างรวดเรว็

ทีสุ่ด และการซื้อบา้นในย่านชานเมอืงกอ็าจเป็นอุปสรรคในการเดนิทาง คอนโดตดิรถไฟฟ้าจงึ

เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีต่อบโจทยค์นเมอืง แต่ความสะดวกสบายน้ีกต็อ้งแลกมากบัราคาทีส่งูกว่า 

ก่อนซื้อคอนโดตดิรถไฟฟ้าจงึตอ้งพจิารณาถงึขอ้ด-ีขอ้ดอ้ยอย่างถีถ่ว้นก่อนตดัสนิใจ เพื่อใหเ้งนิ

ทุกบาททีจ่า่ยไปคุม้คา่ทีส่ดุสาํหรบัคุณ 

ในการตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดนัน้ เป็นหน้ีสนิระยะยาว ซึ่งผูซ้ื้อจะต้องทําการตดัสนิใจโดย

อาศยัเหตุผลองค์ประกอบหลายๆด้านรวมกนั ผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ก็จะต้อง

นําเสนอกลยุทธ์ต่างๆเพื่อใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็คุม้ค่าต่อการลงทุนซื้อที่อยู่

อาศยั 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคในยา่น

ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร ซึง่จะศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หอ้ง

ชุดโดยมแีนวคดิในการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งคอื การศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาตร ์และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หอ้งชุด โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาและ

วจิยัน้ีจะสามารถนําไปพฒันากลยุทธเ์พื่อนําเสนอต่อบรษิทัอสงัหารมิทรพัยใ์นการสรา้งสรรคส์ิง่

ทีด่ ีพรอ้มกบัการสง่มอบทีท่าํใหล้กูคา้รูส้กึประทบัใจ 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่ อศึกษาการตัดสิน ใจซื้ อห้องชุดของผู้บริโภคในย่ านถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่ อศึกษาการตัดสิน ใจซื้ อห้องชุดของผู้บริโภคในย่ านถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุดของ

ผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขต ดงัน้ี 

 1.ด้านเน้ือหา 

 1.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

  1.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี 

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

  1.1.2 ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบไปดว้ย ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและกายภาพ 

 1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร 

2. ด้านประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มประชากรทีพ่กัอาศยัอยูใ่นยา่นถนนพหลโยธนิ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื กลุ่มประชากรที่พกัอาศยัอยู่ในย่านถนนพหลโยธนิ 

จํานวน 385 ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนในการเกบ็แบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเกบ็กลุ่ม

ตวัอยา่งเพิม่อกี 15 ตวัอยา่ง ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

3.ด้านพืน้ท่ี  

ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย เขตจตัุจกัร ลาดพรา้ว สามเสนใน 

4.ด้านระยะเวลา  

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกานทาํวจิยัในครัง้น้ี เริม่ตัง้แต่กุมภาพนัธ ์2565 - เมษายน 2565 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.ทราบถงึความคดิเหน็ส่วนบุคคลที่มตี่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผูบ้รโิภคในย่าน

ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

2.ทราบถงึส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผูบ้รโิภคใน

ยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร เพือ่นําผลการวจิยัไปสรา้งกลยทุธท์างการตลาด วางแผน

การตลาด ดไีซน์การออกแบบหอ้งชุดใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

3.ผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ สามารถนําผลการวิจยัและข้อเสนอแนะไป

ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั ทําใหก้ารตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนน

พหลโยธนิกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

2.ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดของ

ผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ทฤษฎีปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

ภาวณีิ กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์  คอืปัจจยัที่องค์กรธุรกิจนิยม

นํามาใชใ้นการอธบิายถงึคุณลกัษณะประชากรและการกระจายของประชากร ประกอบไปดว้ย

ตวัแปรทีส่ําคญัดงัต่อไปน้ี เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ ขนาดและการ

กระจายของประชากร องค์กรธุรกิจต่างๆนิยมใช้ประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนการตลาด 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชพี 

- ระดบัการศกึษา 

 ่  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’S) 

- ดา้นผลติภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นกระบวนการ 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มและกายภาพ 

 

 
การตดัสินใจซ้ือห้องชุด 

ของผูบ้ริโภคในย่านถนน

พหลโยธิน กรงุเทพมหานคร 
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เพราะคุณลกัษณะของประชากรศาสตรน์ัน้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทัง้ทางตรง และ

ทางออ้มโดยผา่นทางรปูแบบการตดัสนิใจ และคา่นิยมของบุคคล 

ทฤษฏีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’S) 

ฉลองศร ีพมิลสมพงษ์ (2557) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัตลาดบรกิาร 

เป็นกจิกรรมที่สนองต่อความต้องการของลูกคา้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ผูข้าย

ต้องสรา้งความเชื่อมัน่โดยจะต้องพยายาม หาหลกัประกนั ใหผู้ซ้ื้อสามารถทําการ ตดัสนิใจได้

เร็วขึ้น ได้แก่คุณภาพสินค้า หรือบริการ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจําหน่าย 

(Place) การสง่เสรมิการขาย (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 

องคป์ระกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 

ณัฐปคลัป์ ป่ินทอง (2558) กล่าวว่า การตดัสนิใจซื้อ คอื ขัน้ตอนการเลอืกที่พกัอาศยั

คอนโดมเินียมจากหลาย ๆ ทางเลอืกทีไ่ดพ้จิารณา หรอืประเมนิอย่างดแีลว้ว่าเป็นทางเลอืกที่

สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละตรงความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

ปรดีวิฒัน์ ก่อภคัจริโรจน์ (2563) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมแนวสงูตาม

เสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมแนวสูงตามเส้นทาง

รถไฟฟ้าแตกต่างกนั คุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ 

และด้านคุณภาพการรับรู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง

รถไฟฟ้า อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 รูปแบบการดําเนินชวีติ ด้านความคดิเหน็และ

ดา้นกจิกรรม มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมแนวสูง ตามเสน้ทางรถไฟฟ้าอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

กชณิราสรณ์ รวชิยัธนพนธ์  (2562) การวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหอ้ง

ชุดของผู้บรโิภคในย่าน ถนนเอกมยั กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่าปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของ ผูบ้รโิภคในย่าน ถนนเอกมยั 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ม ี4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ ดา้นสง่เสรมิ

การตลาดและดา้นราคา ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

จิรัชญา จิตรัตน์ (2561) ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครัง้น้ี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสนิใจซื้อ



7 
 

คอนโดมิเนียมโดยภาพรวมแตกต่างกัน นอกจากน้ีปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดด้าน

ผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด และดา้นกระบวนการ มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ 

ซือ้คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ระเบียบการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัทีม่ี

การศกึษาตามสภาพทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไมม่กีารจดักระทาํหรอืควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครัง้ เดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มประชากรทีพ่กัอาศยัอยู่ในย่านถนนพหลโยธนิ 

ซึง่เป็นประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นหอ้งชุด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มประชากรที่พักอาศัยอยู่ในย่านถนน

พหลโยธนิ ซึ่งผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนได้ จงึได้ทําการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง

โดยใชสู้ตรคํานวณของโคชราน Cocharn (1977) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ได้คอื จํานวน 384 

ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนในการเกบ็แบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเกบ็กลุ่มตวัอย่างเพิม่

อกี 16 ตวัอยา่ง ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครื่องมอื

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดําเนินการวจิยั ผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวความคดิการวจิยั โดยมลีาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารทางวชิาการ และผลงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรการตดัสนิใจเลอืกซื้อหอ้งชุด คอนโดมเินียม ส่วนประสมทางการตลาด พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้  

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ทาํขึน้เพือ่ใหค้วามหมายของตวั

แปรแต่ละตวั เพือ่สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 

3. นํานิยามศพัท์เฉพาะทีไ่ดม้าสรา้งเป็นขอ้คําถามทีม่คีวามครอบคลุม และสมัพนัธก์บั

นิยามศพัทข์องตวัแปรทัง้หมดทีจ่ะใชใ้นการดาํเนินการวดัผล 
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4. จดัทําร่างแบบสอบถามโดยอ้างองิจากนิยามศพัท์เฉพาะ ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 4 

สว่น 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี  ระดบั

การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มจีํานวน 6 ขอ้ เป็นลกัษณะคําถามแบบปลายปิดมตีวัเลอืก

คาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลอืกตอบเพยีงแค ่1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะประกอบไปดว้ย

คําถามทัง้หมด 7 ด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและกายภาพ ซึง่จะประกอบ

ไปดว้ยขอ้คาํถามทัง้หมด 28 ขอ้ คาํถามแบบประเมนิคา่ความสาํคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

5 = มากทีส่ดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อการตดัสนิใจเลอืกซื้อหอ้งชุดของ

ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามทัง้หมด 4 ขอ้ 

5 = มากทีส่ดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 4 ห้องชุดในความต้องการของท่านมลีกัษณะอย่างไร จํานวนขอ้คําถาม 1 ขอ้

เป็นคาํถามในลกัษณะคาํถามปลายเปิด เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ 

5.  ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามทีจ่ดัสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิเน้ือหา 

 การวิเคราะหข้์อมลู 

1. สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี 

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชค้า่ความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ 

ด้านสภาพแวดล้อและกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนน

พหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร ของเป็นตวัแปรมรีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ จะใชค้่าเฉลีย่ (Mean) 

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.สถติเิชงิอนุมาน (สถติเิชงิอา้งองิ) (Inferential Statistics) ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

  1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ ต่างกนั ทําใหก้ารตดัสนิใจ

ซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ใชส้ถติกิารวเิคราะห ์t-

test 
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2.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย อายุ สถานภาพ อาชพี ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั ทําใหก้ารตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนน

พหลโยธนิกรุงเทพมหานคร ต่างกนั โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติคิวามแปรปรวนทาง

เดยีว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เป็นราย

คู ่โดยการใชว้ธิกีารของ LSD (Least Significant Difference) 

3.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ 

ดา้นสภาพแวดลอ้และกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของเป็นตวัแปรมรีะดบัการวดัเชงิ

ปรมิาณ จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

 

สรปุผลการวิจยั 

การวเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคใน

ยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคดิเหน็ระดบัมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

2.1 ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครทีม่ดีา้นประชากรศาสตร ์

ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต่างกนั ทําให ้การตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคใน

ยา่นถนนพหลโยธนิ ต่างกนั 

2.2 ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครทีม่ดีา้นประชากรศาสตร ์

ไดแ้ก่ เพศ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั ทําให ้การตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคใน

ยา่นถนนพหลโยธนิ ไมต่่างกนั 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุด

ของผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

  3.1 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและกายภาพมผีลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

  3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 
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อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคแ์ละตามขอ้มสมมตฐิานได ้ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์การตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผู้บรโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ระดบัมากทีสุ่ด ซึง่งานวจิยัน้ีสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของณัฐชยาภรณ์ เทยีมรตัน์ (2563) ได้ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม

ของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างข้าราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสนิใจซือ้ของคอนโดมเินียมในระดบัมากทีส่ดุ  

2. ผลการเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

2.1 ด้านเพศ ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครทีม่ปัีจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ด้านเพศต่างกัน ทําให้ การตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนน

พหลโยธิน ซึ่งงานวิจยัน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของจิรชัญา จิตรตัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง 

กระบวนการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ต่างกนั ทําให้กระบวนการ ตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมโดย

ภาพรวมไมต่่างกนั  

2.2 ด้านอายุ ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครทีม่ปัีจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ด้านอายุต่างกัน ทําให้ การตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนน

พหลโยธนิ ต่างกนั ซึ่งงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หน่ึงฤทยั ทาเอื้อ (2563) ไดศ้กึษา

เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมของกลุ่มลูกคา้ GEN Y 

ประเภทเพื่ออยู่อาศยั (Real Demand) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านอายุที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยั ประเภทคอนโดมเินียมของกลุ่มลูกค้า 

GEN Y ประเภทเพือ่อยูอ่าศยั (Real Demand) ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั  

2.3 ด้านสถานภาพ ผู้บริโภคในย่านถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานครที่มี

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพต่างกนั ทาํให ้การตดัสนิใจซือ้หอ้งชุดของผูบ้รโิภคใน

ย่านถนนพหลโยธิน ต่างกัน ซึ่งงานวิจยัน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของรุ่งกานต์ ภูหอมเจริญ 

(2564)  ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมประเภทเช่าระยะยาว : 

กรณีศกึษา โครงการทรปิเป้ิล วาย เรสซเิดนซ ์พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคล ดา้นสถานภาพ มผีลต่อ

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมประเภทเช่าระยะยาว : กรณีศกึษา โครงการทรปิเป้ิล วาย เรสซิ

เดนซ ์  
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2.4 ด้านอาชีพ ผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครทีม่ปัีจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ด้านอาชีพต่างกนั ทําให้ การตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนน

พหลโยธิน ไม่ต่างกัน ซึ่งงานวิจยัน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของทิฆมัพร ดอกบัว (2557) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม สําหรับผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชพี ทีต่่างกนั ไมท่าํ

ใหก้ารตดัสนิใจซือ้ต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั  

2.5 ด้านระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานครที่

มปัีจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาต่างกนั ทําให้ การตดัสนิใจซื้อห้องชุดของ

ผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ ต่างกนั ซึ่งงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัปรดีวิฒัน์ (2563) ไดศ้กึษา

เรื่อง การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั ทําให้มีการตดัสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมแนวสงูตามเสน้ทางรถไฟฟ้าแตกต่างกนั  

2 . 6  ด้านรายได้ เฉ ล่ียต่อเ ดือน ผู้ บ ริ โ ภค ในย่ านถนนพหล โ ยธิน 

กรุงเทพมหานครทีม่ดีา้นประชากรศาสตร ์ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั ทาํให ้การตดัสนิใจ

ซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ ไม่ต่างกนั งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัของณัฐชยา

ภรณ์ เทยีมรตัน์ (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของขา้ราชการสาํนักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิ ส่วนกลาง พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่มอีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจซือ้ คอนโดมเินียมของขา้ราชการสาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ สว่นกลาง  

 3. ผลการวเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหอ้ง

ชุดของผูบ้รโิภคในยา่นถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร 

  3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อ

การตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผู้บรโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวจิยัน้ี

สอดคล้องกบังานวิจยัของจิรชัญา จิตรตัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม  

  3.2 ด้านราคา ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มผีลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ ซึ่งงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริชัญา 

จิตรตัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ 

ซือ้คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม  
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  3.3 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุดของผู้บรโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร ซึง่งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรุง่กานต ์ภหูอมเจรญิ (2564)  ไดศ้กึษา

เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมประเภทเช่าระยะยาว : กรณีศกึษา โครงกา

รทริปเป้ิล วาย เรสซิเดนซ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมประเภทเชา่ระยะยาว : กรณีศกึษา โครงการทรปิเป้ิล วาย เรสซเิดนซ ์ 

  3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร ซึง่งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสญัชยั ธนะวบิูลยช์ยั (2559) ไดศ้กึษา

เรื่ อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเ นียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใน

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้คอนโดม ีเนียมแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของผูบ้รโิภค  

  3.5 ด้านบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยน้ี

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสญัชยั ธนะวบิูลยช์ยั (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยั

ดา้นบุคคลสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดม ีเนียมแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลของผูบ้รโิภค  

  3.6 ด้านกระบวนการ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการมผีล

ต่อการตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวจิยัน้ี

สอดคล้องกบังานวิจยัของจิรชัญา จิตรตัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม  

  3.7 ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

สภาพแวดลอ้มและกายภาพมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหอ้งชุดของผูบ้รโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจยัน้ีสอดคล้องกบัปุณญารตัน์ เด่นไตรรตัน์ และธีรวฒัน์ จนัทึก 

(2560) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมแบบโลวไ์รสใ์น

เขตภาษเีจรญิ พบวา่ ดา้นลกัณะทางกายภาพสง่ผลต่อความเตม็ใจจา่ยของผูบ้รโิภคในการเลอืก

ซือ้คอนโดมเินียมแบบโลวไ์รสใ์นเขตภาษเีจรญิ  
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ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ 

 ด้านอายุ ควรนําเสนอในรูปแบบความทันสมัย เน้นการพักผ่อนการทํากิจกรรม

ครอบครวั เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวสาํหรบัพืน้ทีส่ว่นกลางและการมสีิง่อํานวยความสะดวกทีค่รบครนัให้

มากทีส่ดุ พรอ้มทัง้คา่ใชจ้า่ยสว่นกลางในระดบัปานกลาง  

ด้านสถานภาพ สาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดจงึควรทาํการตลาดดว้ยรปูแบบของ

ห้องชุดที่มีความทนัสมยั มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครนั สําหรบัการใช้ชีวิตคน สําหรบั

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสจะเน้นการทาํประชาสมัพนัธก์ารเขา้อยูใ่นรปูแบบของครอบครวั คอื 

การนําเสนอหอ้งชุดทีม่คีวามความกวา้ง เพยีงพอต่อการพกัอาศยัในระยะยาวสาํหรบัครอบครวั

ทีม่สีมาชกิ 3-4 คน เพิม่พืน้ทีส่ว่นกลาง สาํหรบัการทาํกจิกรรมครอบครวั 

 ด้านระดบัการศึกษา ความต่างในด้านระดบัการศกึษา ประชากรกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มที่

ต้องการข้อมูลรอบด้านในการตัดสินใจ หากจะทําการประชาสมัพนัธ์ ในระดับปริญญาตรี

ผู้บรโิภคอาจจะมแีนวคดิในการตดัสนิใจซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศยั จงึต้องออกแบบห้องชุดที่เน้น

ความสะดวกในการเดนิทาง สว่นผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ีอาจจะมแีนวคดิ

ในการตดัสนิใจซือ้เพือ่การลงทุน ดงันัน้ การนําเสนอหอ้งชุดควรจะเป็นในรปูแบบของการมทีาํเล

ที่ตัง้ใกล้ห้างสรรพสินค้า การเดินทางและการเน้นตึกสูงที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ ทัว่

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ์ นักการการตลาดจงึต้องเน้นการสรา้งหอ้งชุดที่มกีารจดัสรรหอ้งชุดมี

ความทนัสมยั เพยีงพอต่อการพกัอาศยั 1-2 คน เน้นทําการตลาดสําหรบัประชากรวยัทํางาน

เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมคีวามตอ้งการหอ้งชุดทีอ่าํนวยความสะดวกครบครนั 

ด้านราคา ในการทาํการตลาดสาํหรบัราคาจงึควรเป็นการใหส้ว่นลดพเิศษสาํหรบัลูกคา้

ทีเ่ขา้รว่มแคมเปญ พรอ้มทัง้การหาอตัราดอกเบีย้พเิศษใหก้บัลกูคา้เพือ่งา่ยกบัการตดัสนิใจ 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  นักการตลาดจงึตอ้งเน้นการประชาสมัพนัธใ์นการแนะ

การเดนิทางทีม่คีวามสะดวกมรีะบบความปลอดภยั สามารถเขา้ถงึไดง้่าย และการตดิต่อสรา้ง

ทางเชือ่มเพือ่การเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟฟ้า 

ด้านบุคคล ดงันัน้ผูป้ระกอบจงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบัพนักงาน เพื่อเป็นการสรา้งขวญั

และแรงบรรดาลใจในการทาํงาน และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 
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ด้านกระบวนการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งอํานวยความสะดวกในเรือ่งขัน้ตอนการทาํงาน

ทีร่วดเรว็ การเพิม่คุณภาพมาตรฐานในการทาํงาน รกัษาคณูภาพสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุดให้

มคีวามน่าเชือ่ถอือยูเ่สมอ 

ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ จงึการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้มี

พืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ สาํหรบัการพกัผ่อน การชมววิทวิทศัน์ทีม่องแลว้เพลดิเพลนิเกดิความสบาย

ตา 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1.ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆเพิม่เตมิที่อาจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อห้องชุด

ของผู้บรโิภคในย่านถนนพหลโยธนิ เช่น ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ ปัจจยัด้านความภกัดตี่อตรา

สนิคา้ ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมของคนวยัทาํงาน เป็นตน้ 

2.หากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรใน

การศกึษาครัง้ต่อไปที่แตกต่างไปจากเดมิหรอืเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดมิที่เป็น

เพยีงถนนพหลโยธนิ อาจจะเพิม่เป็นประชากรในระดบัภาค หรอืประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นแนวเสน้

รถไฟฟ้าบทีเีอส รถไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามแตกต่างกนั 

3.การเลอืกใชเ้ทคนิคในการวจิยั อาจจะนําการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติดิ้วยวธิกีารอื่น

เพิม่ขึน้ดว้ย เพือ่เป็นการหาความสมัพนัธก์นัและใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีม่คีวามหลากหลายมาก

ยิง่ขึน้ 
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