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พฤตกิรรมการตดัสินใจซื1อคอนโดมเินียมของผู้บริโภค Generation Y 

ในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล 

 ชชัชษา อิสรวาโย1 และประภสัสร  วเิศษประภา2 

 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาเรื8องพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ 

และปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื8อศึกษาสภาพทั8วไปของดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อน

ตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดั

กรุงเทพ และปริมณฑล โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชากรที8อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑล จาํนวน 400 คน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนกังานประจาํ มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 25,001-50,000 บาท และจาํนวน

สมาชิกที8พกัอาศยัร่วมกนัส่วนใหญ่ 3 คน 

 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เมื8อวเิคราะห์พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคดา้นต่าง ๆ พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคใ์น 

การซืCอสูงที8สุด รองลงมาคือ ดา้นสิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการ ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซืCอ 

ตามลาํดบั  

 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดั

กรุงเทพ และปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื8อวเิคราะห์

พฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลดา้น 

ต่าง ๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัดา้นทาํเลที8ตัCงมากที8สุด รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นราคา,  

ดา้นเจนเนอเรชั8นวาย และดา้นรูปแบบหอ้ง และวสัดุที8ใชก่้อสร้าง ตามลาํดบั 

 โดยพบวา่ ดา้นประชากรศาสตร์ ที8แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค 

Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลที8ไม่แตกต่างกนั และพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ

ซืCอของผูบ้ริโภค ดา้นสิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซืCอมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค โดยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที8 0.01 แต่ระยะเวลา

ในการตดัสินใจซืCอ ไม่อิทธิพลต่อการตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค 
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ตัดสินใจซื7อ 

 

ABSTRACT 

 

 The study of Decision Making Process of buying Condominiums Generation Y in Bangkok 

Metropolitan Region was conducted in order to study the personal factors, Behavior  

in finding information before making a consumer's purchase decision and Behavior in purchase decision 

Generation Y in Bangkok Metropolitan Region. The result from the collected data  

of  400 sets of  Bangkok Metropolitan Region the most of respondents were female with the age between 26- 

30 year old, had Permanent staff, bachelor degrees, monthly income between  

25,001 – 50,000 baht and the number of members living together is mainly 3 people. 

 The analysis of Behavior in finding information before making a consumer's purchase decision that 

the high level. The results show that behavior in finding information before making a consumer's purchase 

decision, it was found that the highest purchase target, the facilities in  

the project and the time of purchase decision, respectively. 

 The analysis of  Decision Making Process of buying Condominiums Generation Y in Bangkok 

Metropolitan Region that the high level. The results show that Decision Making Process of buying 

Condominiums Generation Y in Bangkok Metropolitan Region, it was found that the highest place, 

promotion, price, generation Y and product, respectively.   

 The findings found that the personal factors there was different decision making process of buying 

condominiums generation Y in Bangkok Metropolitan Region was no different and behavior in finding 

information before making a consumer's purchase decision , it was found that the facilities in the project and 

purchase target affected making a consumer's purchase decision with opinions in the same direction and 

statistically significant at 0.01 but the time of purchase decision no affected making a consumer's purchase 

decision. 

Keyword: the personal factors, purchase target, the facilities in the project, the time of purchase decision 
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1. บทนํา 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม เป็นธุรกิจที8มีความเกี8ยวขอ้งกบัปัจจยัสี8 เรื8องที8

อยูอ่าศยัในอดีตตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทแนวสูง คอนโดมิเนียม เคยมีอตัราการเติบโตสูงมาก แต่ ณ 

ปัจจุบนัเกิดการชะลอตวัเกิดขึCน เพราะมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึCนมากจนเกินความตอ้งการซืCอ Over supply   

 จากรายงาน Emerging Trends in Real Estate – Asia Pacific 2020 ซึ8 ง PwC และ Urban Land Institute 

(ULI) ไดร่้วมกนัจดัทาํขึCนผา่นการสมัภาษณ์ และการทาํแบบสอบถามกบัผูป้ระกอบการ และนกัพฒันาธุรกิจ

อสงัหาฯ ทั8วโลกจาํนวน 463 ราย พบวา่ ตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ในเอเชียแปซิฟิกในช่วงปี 2563 กาํลงัเขา้สู่ภาวะ

ชะลอตวั ขณะที8การลงทุนจากฝั8งตะวนัตกนัCนปรับตวัลดลง แต่ในทางตรงกนัขา้มนกัลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกกลบัสนใจที8จะลงทุนในตลาดภูมิภาคของตวัเองมากขึCน เห็นไดจ้ากความตอ้งการอสงัหาริมทรัพย ์

ประเภทอาคารสาํนกังานที8ยงัคงเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง (นิพนัธ์ ศรีสุขมุบวรชยั, 2563)  

 จากการชะลอตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทแนวสูง คอนโดมิเนียมในประเทศไทย ทาํให้

ผูป้ระกอบการประกาศลดราคาคอนโดมิเนียม ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคา เพราะทุกโครงการเป็นหอ้งใหม่

มือหนึ8ง ขึCนอยูก่บัวสัดุที8ใชก่้อสร้าง ขนาดตารางเมตร ชัCน สิ8งอาํนวยความสะดวกโครงการ ทาํเลที8ตัCง และความ

สะดวกในการเดินทาง ในขณะเดียวกนั สาํหรับนกัลงทุนที8ซืCอลงทุนในคอนโดมิเนียมมือสอง นาํมารีโนเวท เพื8อ

ประกาศขายใหไ้ดก้าํไร กไ็ดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตวั จากบทความ ภาพรวมตลาดคอนโดกรุงเทพฯ 

ปี2562 และแนวโนม้ ปี2563 (Thunwa Mainark, 2563)  

 ในปัจจุบนัประชากร Generation Y ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 เท่ากบั 15,010,699 คน จากสถิติ

ประชากรศาสตร์ และเคหะ จาํนวนประชากรจากการทะเบียน จาํแนกตามอาย ุเพศ และจงัหวดั พ.ศ.2562 และมี

สดัส่วนประชากรในประเทศไทย 32% การเพิ8มขึCนของจาํนวนประชากร ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในการซืCอที8อยู่

อาศยัเพิ8มขึCน ประชากรกลุ่มที8มีครอบครัวขนาดเลก็ และกลุ่มที8เพิ8งเรียบจบใหม่ มีความสนใจที8จะซืCอที8อยูอ่าศยั

แนวสูง เช่น คอนโดมิเนียม เพราะมีราคาเริ8มตน้ที8 1,500,000 บาทขึCนไป Generation Y ที8ตอ้งการความ

สะดวกสบายในเรื8องของระยะเวลาในการเดินทางไปยงัสถานที8ทาํงาน โครงการติดรถไฟฟ้า BTS MRT จึงทาํ

ใหปั้จจุบนัที8โครงการคอนโดมิเนียมที8ติดกบัรถไฟฟ้าเพิ8มมากขึCน มีความตอ้งการความสะดวกสบายใน 

ดา้นสาธารณูปโภค มีสิ8งแวดลอ้มที8สะดวกสบาย ดว้ยเหตุนีCการเลือกซืCอที8พกัอาศยัของคนรุ่นใหม่นิยมซืCอ

คอนโดมิเนียมเพื8อเป็นที8พกัอาศยั 

 ดงัที8ไดก้ล่าวขา้งตน้ ผลของการเติบโตของผูบ้ริโภค Generation Y ทาํใหธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพยมี์การ

แข่งขนัที8รุนแรง เพื8อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งขนัใหไ้ดม้ากที8สุด เพราะประชากรกลุ่ม Generation 

Y เป็นกลุ่มที8กาํลงัสร้างตวั มีความตอ้งการซืCออสงัหาริมทรัพยแ์นวสูง ประเภทคอนโดมิเนียม แต่มีขอ้จาํกดัเรื8อง
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ราคาตอ้งการซืCอคอนโดมิเนียมราคาตํ8า ทาํใหผู้ป้ระกอบการคอนโดมิเนียมเริ8มจดัโปรโมชั8น เป็นการปรับตวัเพื8อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการซืCอของผูบ้ริโภค Generation Y ที8มีกาํลงัซืCอตํ8า 

 ดงันัCน ผูป้ระกอบการจะสามารถอยูร่อดในสภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาที8รุนแรง จาํเป็นตอ้งมุ่งไปที8

การแข่งขนัทางดา้นอื8น ๆ แทนการลดราคาเสริมดว้ย เช่น การออกแบบหอ้งคอนโดมิเนียมเพดานสูง การแบ่ง

สดัส่วนของหอ้ง ระเบียงกวา้ง มีสวนในโครงการ เพื8อตอบโจทยผ์ูอ้ยูอ่าศยัยคุใหม่ ที8มีความตอ้งการมากกวา่

ความสะดวกสบายในการเดินทาง พร้อมทัCงมี Co-Working Space พืCนที8สาํหรับคนทาํงาน เปิดใหบ้ริการใน

โครงการ ซึ8 งเป็นเทรนในยคุนีC  ทาํงานในทุกที8ทุกเวลา มีที8ชาร์ตไฟ มีอินเตอร์เน็ต สิ8งแวดลอ้มภายนอกเอืCอต่อการ

ทาํงาน 

 จากการเปลี8ยนแปลงที8เกิดขึCนผูบ้ริโภค Generation Y นิยมซืCอคอนโดมิเนียม เพื8อเป็นที8อยูอ่าศยั และ

มองถึงระยะยาวสามารถปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมได ้หากตอ้งการเปลี8ยนที8อยูอ่าศยัใหม่ ทาํใหโ้ครงการ

คอนโดมิเนียมใหม่ ๆ เกิดขึCนในเขตชุมชน และมีการกระจายตวัไปในเขตชาญเมือง โดยเฉพาะตามแนวเส้น

รถไฟฟ้า BTS MRT ที8กาํลงัพฒันา เพื8อตอบโจทยพ์ฤติกรรมที8เปลี8ยนแปลงไปของผูบ้ริโภค Generation Y ที8มี

แนวโนม้เพิ8มสูงขึCน ในการซืCอคอนโดมิเนียมเพื8อเป็นที8อยูอ่าศยั รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในโครงการ

คอนโดมิเนียม เช่น ระบบจอดรถยนตใ์หอ้ตัโนมติัแทนการจอดรถยนตด์ว้ยตนเอง ระบบรักษาความปลอดภยั

สแกนใบหนา้ หรือลายนิCวมือแทนการใชคี้ยก์าร์ดเขา้ตึกอาคาร  เพื8อตอบสนองต่อความตอ้งการความ

สะดวกสบายในการใชชี้วติของผูบ้ริโภค Generation Y 

 ดงันัCน จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาเรื8อง พฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของ

ผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑล ซึ8 งจะศึกษาเกี8ยวกบัการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียม

ของผูบ้ริโภค Generation Y ศึกษาในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑล เพื8อเป็นประโยชน์ต่อนายหนา้

อสงัหาริมทรัพยน์าํไปเป็นขอ้มูลที8ใชใ้หค้าํปรึกษากบัโครงการคอนโดมิเนียม ผูบ้ริหารในการปรับปรุง และ

พฒันาโครงการคอนโดมิเนียมใหต้รงต่อความตอ้งการซืCอของผูบ้ริโภคมากขึCน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ขอ้มูลทั8วไปของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์:  

 Condopremium (2563) อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที8ไดรั้บความนิยมมาตลอด เนื8องจากอสงัหาริมทรัพย์

เป็นเรื8องที8อยูใ่กลต้วัคนในปัจจุบนั ซึ8 งเป็น 1 ในปัจจยั 4 คือเรื8องของที8พกัอาศยั จะสงัเกตไดว้า่ มีการโอนโฉนด 

ณ กรมที8ดินทุกวนั ซึ8 งหมายความวา่ มีการซืCอขายแลกเปลี8ยนอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นปกติ คนนิยมซืCอ

อสงัหาริมทรัพย ์เพื8ออยูอ่าศยั และเพื8อวางแผนการลงทุนในอนาคต ทาํใหเ้ป็นตลาดที8มีการแข่งขนัทางดา้นราคา

รุนแรง เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยปกติของตลาดอสงัหาริมทรัพย ์หากซืCออสงัหาริมทรัพยมื์อหนึ8ง ตอ้งมี 
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การนาํเสนอโปรโมชั8นที8น่าสนใจ เช่น ฟรีค่าส่วนกลาง ฟรีค่าโอน ฟรีแอร์ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัถา้เป็นตลาด

อสงัหาริมทรัพยมื์อสอง ราคาที8ต ํ8ากวา่ตลาดจะเป็นที8ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกวา่ราคาปกติ เพราะมุมมอง

ผูบ้ริโภคหากมีความตอ้งการซืCอเพื8อเป็นที8พกัอาศยั จะเนน้ราคาถูกเพื8อนาํเงินส่วนที8เหลือจากการกูธ้นาคารมา 

รีโนเวทหอ้งใหม่ หากเป็นมุมมองของผูบ้ริโภคที8ซืCอเพื8อการลงทุน จะมีความตอ้งการค่ายวิสูง ๆ เพื8อทาํ 

การปล่อยเช่า หรือตอ้งการรีโนเวทเพื8อขายต่อใหไ้ดก้าํไรสูง ๆ 

 Thai Real Estate Business School (2563) กล่าววา่ การทาํธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์หลายรูปแบบ ลกัษณะ

ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ราสามารถแยก ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. การซืCอขายทั8วไปคือ การซืCอขายอสงัหาริมทรัพย ์เป็นการซืCอขายที8มีลกัษณะคลา้ยกบัการซืCอขายใน

ธุรกิจอื8น ๆ ทั8วไป ต่างกนัที8การซืCอขายในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ในทางกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งทาํนิติกรรมเป็น

หนงัสือ และจดทะเบียนการไดม้ากบัพนกังานเจา้หนา้ที8 เช่น โฉนดที8ดินเป็นเอกสารสิทธิที8แสดงตวัผูถื้อ

กรรมสิทธิf ในที8ดินแปลงนัCน ๆ ทัCงนีC เพราะวา่อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์นที8มูลค่าสูง จึงตอ้งมีกฎหมายควบคุม

เพื8อไม่ใหเ้กิดปัญหา 

 2. การปล่อยเช่าคือ ลกัษณะการปล่อยเช่า เช่น การใหเ้ช่าหอพกั อพาร์ตเมนต ์เช่าหอ้งพกั เช่าบา้น ใหเ้ช่า

โกดงัเกบ็สินคา้ เช่าอาคารพาณิชย ์สาํนกังานใหเ้ช่า หรือการเช่าที8ดินวา่งเปล่า  เป็นการทาํธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ที8เรียกวา่  “เสือนอนกิน” เพราะเมื8อลงทุนสร้าง หรือซืCออาคารซืCอที8ดินวา่งเปล่าแลว้นาํออกใหเ้ช่า กจ็ะทาํใหเ้กิด

รายไดอ้ยา่งสมํ8าเสมอ  

 3. การเป็นนายหนา้ซืCอขาย หรือเช่าคือ อาชีพที8คนส่วนใหญ่คุน้เคย เช่น เป็นนายหนา้ซืCอขายที8ดิน  

ซืCอขายรถยนต ์ส่วนใหญ่ทาํเป็นอาชีพเสริม หรือทาํเป็นงานเสริม แต่การซืCอขายแต่ละครัC งอาจทาํใหน้ายหนา้ 

มีรายไดสู้งถึง 100 เปอร์เซ็นต ์ซึ8 งขึCนอยูก่บัความสามารถ และองคป์ระกอบดา้นอื8น ๆ 

 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี8ยวกบัดา้นประชากรศาสตร์ 

 ประภสัสร กาญจนวฒิุศิษฎ ์(2554) กล่าววา่ ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การวเิคราะห์เชิง

สถิติ และการพรรณนาลกัษณะ ของกลุ่มประชากรในดา้นการแจกกระจายสถิติ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน จาํนวนสมาชิกที8พกัอาศยัร่วมกนั รูปแบบการดาํรงชีวติ  ในขณะใดขณะหนึ8ง หรือช่วงระยะเวลา

หนึ8งสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได ้(Income) จะมีผลกระทบต่อสินคา้ และ

บริการที8เขาตดัสินใจซืCอสถานภาพเหล่านีCประกอบดว้ย รายได ้การออม อาํนาจการซืCอ และทศันคติเกี8ยวกบั 

การใชจ่้าย 
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2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี8ยวกบัพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค 

 Home Buyer Teams (2560) กล่าววา่ สิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการ หมายถึง คุณประโยชน์ต่าง ๆ 

จากตวัอสงัหาริมทรัพย ์ทัCงในส่วนที8เห็นเป็นตวัตนจบัตอ้งได ้และที8มองไม่เห็นเป็นตวัตน โดยคุณประโยชน์ต่าง 

ๆ เหล่านีC เป็นปัจจยัสาํคญัที8ทาํใหบ้า้นมีมูลค่าสูงขึCนได ้เพราะช่วยทาํใหบ้า้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ ใคร ๆ  

เห็นกอ็ยากอยู ่ 

 วรีภรณ์ ศรีสุพรรณ (2560) กล่าววา่ ระยะเวลาในการตดัสินใจซืCอ หมายถึง การตดัสินใจเป็น 

การเลือกทางเลือกมา เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา ซึ8 งตอ้งมีทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเกิดขึCนก่อน แลว้นาํมา

เปรียบเทียบกนัจนไดท้างเลือกที8เหมาะสมที8สุดมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป ซึ8 งระยะเวลาใน 

การตดัสินใจซืCอขึCนอยูก่บัความคุม้ค่าที8ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ  

 เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) กล่าววา่ วตัถุประสงคใ์นการลงทุน หมายถึง มุมมองนกัลงทุนมี 2 ประเภท 1.

อสงัหาริมทรัพยที์8เป็นการลงทุนระยะยาว จะมาจากค่าเช่า และการขึCนค่าเช่า 2.อสงัหาริมทรัพยที์8ลงทุนระยะสัCน 

จะมาจากการที8ผูล้งทุนไม่ไดห้วงัผลกาํไรในระยะยาว มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการขายทาํกาํไรจากส่วนต่างของ

ราคานกัลงทุน ความปลอดภยัของเงินลงทุนเสถียรภาพของรายได ้ความงอกเงยของเงินลงทุน ความคล่องตวัใน

การซืCอขาย ความสามารถในการเปลี8ยนเป็นเงินสดไดท้นัที  

2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี8ยวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค 

 วรีภรณ์ ศรีสุพรรณ (2560) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจของผูซื้Cอ เป็นการนาํหลกัเกณฑ ์หรือ

เครื8องมือต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจ เพื8อทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจได ้และมีโอกาสผดิพลาดนอ้ยลง หรือ

การตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากขึCน การตดัสินใจที8จะมีขึCน ภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ที8สามารถทาํการประเมินได ้

และใชก้ฎเกณฑ ์หรือเครื8องมือดงักล่าวพิจารณา ทางเลือกที8ดีที8สุดในการตดัสินใจ เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลใน

การดาํเนินธุรกิจของตนยอ่มตอ้งการเลือกผลลพัธ์ หรือผลตอบแทนที8ดีที8สุดแต่ถา้มีทางเลือกเพียงทางเดียว 

ปัญหาการตดัสินใจกไ็ม่เกิดขึCนเพราะ ถึงอยา่งไรกต็อ้งเลือกตามวถีิทางเดียวที8มีอยูน่ัCน ซึ8 งจะไม่มีการเปรียบเทียบ

วา่ผลลพัธ์ หรือผลตอบแทนที8ดีที8สุดหรือไม่ แต่ถา้มีวธีิใหผ้ลตอบแทนมากกวา่หนึ8งทางแลว้ กจ็ะตอ้งมี 

การตดัสินใจเลือกทาง หรือวธีิที8จะทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากที8สุด ซึ8 งการตดัสินใจเลือกดงักล่าวนีC เป็น 

เรื8องที8ยุง่ยาก และสลบัซบัซอ้นยิ8งขึCนดงันัCน จึงไดพ้ยายามหาสิ8งที8จะช่วยในการตดัสินใจเพื8อใหไ้ดรั้บ

ผลตอบแทนสูงสุด 

2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี8ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (1997) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ชุดของตวัแปร 

ที8สามารถ ควบคุมไดท้างการตลาด ซึ8 งนาํมาผสมกนัเพื8อสนองความพึงพอใจ หรือสามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนสาํคญั ทางการตลาดมาก 
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เพราะการที8จะเลือกกลยทุธ์ทางการตลาดใหต้รงกบัตลาดเป้าหมายได ้ถูกตอ้งนัCน จะตอ้งสร้างสรรคส่์วนประสม

ทางการตลาดขึCนมาในอตัราส่วนที8พอเหมาะ Kotler ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด หรือ4Ps  

ไวด้งันีC  

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิ8งที8เสนอขายโดยธุรกิจเพื8อสนอง 

ความตอ้งการ ของลูกคา้ใหพึ้งพอใจ ผลิตภณัฑที์8เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ผลิตภณัฑ์

ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานที8 องคก์ร หรือบุคคล 

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง สิ8งกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปเงินตราผูบ้ริโภคจะใชร้าคา เป็นส่วน

หนึ8งในการประเมินคุณภาพ และคุณค่าของผลิตภณัฑที์8เขาคาดหมายวา่จะไดรั้บการกาํหนดราคาที8เหมาะสมกบั

สินคา้  

 3. ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง โครงสร้างหรือช่องทางหลงัจาก

ผูบ้ริโภคไดท้ราบข่าวสารเกี8ยวกบัผลิตภณัฑจ์ากโฆษณาแลว้ จนเกิดความสนใจ และอยากทดลองใช ้แต่ถา้ไม่

สามารถจะหาซืCอไดอ้ยา่งสะดวกแลว้ ส่วนใหญ่จะเลิกลม้ความตัCงใจแลว้เปลี8ยนไปซืCอยี8หอ้อื8น ที8หาไดส้ะดวก

กวา่  

 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื8อสารเกี8ยวกบั 

ขอ้มูลระหวา่ง ผูข้ายกบัผูซื้Cอเพื8อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซืCอ การติดต่อสื8อสารอาจเป็นการขายโดยใช้

พนกังาน (Personal Seling) และการขายโดยไม่ใชพ้นกังานขาย (Nonpersonal Selling) ประกอบดว้ย  

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใหข่้าว และการประชาสมัพนัธ์  

2.6 แนวคิด และทฤษฎีเกี8ยวกบั Generation Y 

 วทิวสั รุ่งเรืองผล (2563) กล่าววา่ มุมมองของ GEN Y ที8มีต่ออาคารชุดภาพที8เจนวายมองอาคารชุดจะ

เชื8อมโยงกนั ความสะดวกสบายในการใชชี้วติ โดยการเดินทางเป็นประเดน็หลกัที8ทาํใหอ้ยากใชชี้วติในอาคาร

ชุด โดยคนรุ่นนีCมองเห็นความจาํเป็นในการมีรถยนตน์อ้ยกวา่คนรุ่นก่อน โดยเลือกใชร้ถไฟฟ้าในการเดินทาง 

เพื8อตอ้งการควบคุมเวลา  ตามดว้ยสะดวกสบายในดา้นอื8นประกอบดว้ย ความปลอดภยั การบาํรุงรักษา และทาํ

ความสะอาด การอยูใ่กลแ้หล่งอาหาร และแหล่งจบัจ่ายใชส้อย 

 เนื8องจากคน Gen Y จาํนวนมากมีประสบการณ์ในการอยูห่อพกัมาก่อนในช่วงเรียนปริญญาตรี หรือ

ในช่วงระยะแรกของการทาํงาน ในการตดัสินใจซืCออาคารชุดจึงเปรียบเทียบกบัหอพกั โดยมีมุมมองวา่อาคารชุด

จะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติ และภาพลกัษณ์ของตนใหดู้ดีกวา่การอยูใ่นหอพกั รวมถึงมุมมองดา้นการลงทุนที8มี

ค่านิยมในการเป็นเจา้ของอาคารชุดในฐานะสินทรัพย ์ที8จะเพิ8มมูลค่าในระยะยาว เมื8อเทียบกบัการจ่ายค่าเช่า

หอพกัที8จ่ายแลว้หมดไป อีกทัCงการที8ไม่จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตเ์มื8ออยูใ่นอาคารชุด ทาํใหไ้ม่ตอ้งมีภาระในการผอ่น

รถยนต ์และค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษารถทาํใหมี้ความสามารถในการผอ่นอาคารชุดไดสู้งขึCน 



 8 

 จึงสรุปไดว้า่อาคารชุดในมุมมองของ Gen Y เป็นสินคา้ที8ทดแทนหอพกั จึงไม่ค่อยมองเปรียบเทียบ

อาคารชุดกบับา้นเดี8ยว หรือทาวน์เฮาส์ และในการตดัสินใจเลือกอาคารชุดสิ8งอาํนวยความสะดวกที8ดูดีกวา่

หอพกั จึงเป็นปัจจยัหลกัที8ใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยใหเ้หตุผลวา่ “ถา้ซืCออาคารชุดที8ไม่มีสระวา่ยนํCา ฟิตเนส 

มีแต่หอ้งเหมือนหอพกั ความรู้สึกกไ็ม่ต่างจากอยูห่อพกั แลว้จะซืCอไปทาํไม” แสดงใหเ้ห็นวา่ สาํหรับ Gen Y 

การออกแบบอาคารชุดใหมี้สุนทรียะในการอยูอ่าศยั โดยมีดีไชน์ และสิ8งอาํนวยความสะดวกใหแ้ตกต่างจาก

หอพกั เป็นสิ8งที8ลูกคา้ Gen Y คาดหวงั 

 การซืCออาคารชุด ของ Gen Y เพื8อตอบสนองต่อการมีเวลาส่วนตวัเป็นของตวัเองใหม้ากขึCน แต่ไม่ได้

มองวา่อาคารชุดที8ซืCอจะเป็นที8อยูอ่าศยัถาวร จะเห็นไดว้า่มุมมองของ Gen Y ที8มีต่ออาคารชุดยงัมีบางส่วนที8

คลา้ยกบัมุมมองของการอยูห่อพกัคือ การใชป้ระโยชน์เพื8อความสะดวกในช่วงหนึ8งของชีวติ ก่อนจะขยบัขยาย

ไปหาที8อยูอ่าศยัอื8นในอนาคต 

 จึงไม่น่าแปลกใจที8คนกลุ่มนีC เมื8ออาคารชุดที8ซืCอไม่สามารถตอบสนองความสะดวกของตวัเองไดเ้มื8อมี

การยา้ยที8ทาํงาน หรือมีระดบัรายไดที้8เพิ8มขึCน กจ็ะทาํการขาย หรือปล่อยเช่าหอ้งในอาคารชุดแลว้ทาํการซืCอ

อาคารชุดในโครงการใหม่ ที8ตอบสนองความสะดวกและคุณภาพชีวติที8สอดคลอ้งกบัรายไดที้8เพิ8มขึCน  

 ปฐมาพร เนตินนัทน์(2559) กล่าววา่ Gen Y หมายถึง กลุ่มคนที8เกิดในช่วง พ.ศ. 2513-2534 หรือเกิดปี

ใกลเ้คียง และหลงัจาก พ.ศ.2543 ซึ8 งคือ ปี 2000 บางครัC งจึงเรียกวา่ “Millennium Generation” ปัจจุบนัมีอายอุยู่

ในช่วง 21-36 ปี กาํลงัเรียนหนงัสืออยูใ่นมหาวทิยาลยั หรือเริ8มทาํงานในระดบัปฎิบติัการ  

2.7 โมเดลงานวจิยัที8เกี8ยวขอ้งกบักรอบแนวคิด 

 วรีภรณ์ ศรีสุพรรณ (2560).ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซืCอคอนโดมิเนียม ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พื8อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียม ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื8อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที8มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียม ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื8อศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที8มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียม ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

3. วธีิการศึกษา 

 กลุ่มประชากรในการวจิยัในครัC งนีC  คือ ประชากรที8อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล ซึ8 งผูว้จิยั

ทราบจาํนวนประชากร 15,010,699 คน ในช่วงอาย ุ21-36 ปี จากสถิติประชากรศาสตร์และเคหะ จาํนวน

ประชากรจากการทะเบียน จาํแนกตามอาย ุเพศ และจงัหวดั พ.ศ.2562 และมีสดัส่วนประชากรในประเทศไทย 

32% ผูว้จิยัจึงสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เนื8องจากทราบจาํนวนประชากรที8แน่นอนชดัเจน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงได้



 9 

ใชว้ธีิการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งเพื8อใชป้ระมาณสดัส่วนของประชากร 

โดยกาํหนดความคลาดเคลื8อนที8ยอมรับได ้0.05 ที8ระดบัความเชื8อมั8น 95%  และใชสู้ตรคอแครน (1977)  

ในการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 

4. ผลการศึกษา และอภปิราย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย

อาย ุระหวา่ง 26-30 ปี มีจาํนวนมากที8สุด รองลงมาคือ มีอายรุะหวา่ง 31-36 ปี และลาํดบัสุดทา้ยคือ มีอายุ

ระหวา่ง 21-25 ปี อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบพนกังานประจาํ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวัขา้ราชการ และนกัศึกษา

ตามลาํดบั ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา อยูใ่นระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี และลาํดบัสุดทา้ยคือ ระดบัการศึกษาตํ8ากวา่ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน ไดแ้ก่ 25,001-50,000 

บาท มากที8สุด รองลงมาคือ 50,001-75,000 บาท, มากกวา่ 75,001 บาทขึCนไป และตํ8าวา่ 25,000 บาท มีจาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยที8สุดตามลาํดบั จาํนวนสมาชิกที8พกัอาศยัร่วมกนั ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกที8พกัอาศยั

ร่วมกนัอยูที่8จาํนวน 3 คนมากที8สุด รองลงมาคือ 4คน, 2คน และมากกวา่ 4 คนนอ้ยที8สุดตามลาํดบั 

 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เมื8อวเิคราะห์พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคดา้นต่าง ๆ พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคใ์น 

การซืCอ มีค่าเฉลี8ยสูงที8สุด และใหค้วามสาํคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นสิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการ 

ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซืCอ ตามลาํดบั 

 ทัCงนีC  เมื8อวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค ดา้นสิ8ง

อาํนวยความสะดวกในโครงการ พบวา่ ส่วนกลางของโครงการ ฟิตเนส สระวา่ยนํCา มีผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y  มากที8สุด รองลงมาคือ ความปลอดภยัของระบบการรักษาความ

ปลอดภยัมีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ต่อมาคือ ที8จอดรถ  

มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y และสุดทา้ยคือร้านอาหารที8มีในโครงการ  

มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด  

 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซืCอ พบวา่ การซืCอคอนโดมิเนียมเพื8อการลงทุนปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม ราคา

ตลาดในการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมมีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y  

และการซืCอคอนโดมิเนียมเพื8อเป็นที8พกัอาศยั เฟอร์นิเจอร์ และเครื8องใชไ้ฟฟ้า มีผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y มากที8สุดเท่ากนั รองลงมาคือ การซืCอคอนโดมิเนียมเพื8อการลงทุนขาย

เกร็งกาํไร ราคาขายของคอนโดมิเนียมมีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y  
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และสุดทา้ยคือ การซืCอคอนโดมิเนียมเพื8อการลงทุน ปล่อยเช่าคอนโดมิเนียม ค่าYield มีผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด 

 ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซืCอ พบวา่ ระยะเวลาในการตดัสินใจซืCอมีผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y มากที8สุด รองลงมาคือ ความพร้อมทางการเงินมีผลต่อการตดัสินใจ

ซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y และสุดทา้ยคือ ความพึงพอใจโครงการมีผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด 

 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดั

กรุงเทพ และปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของ

ผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื8อวเิคราะห์

พฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลดา้น 

ต่าง ๆ พบวา่ ดา้นทาํเลที8ตัCง (Place) มีค่าเฉลี8ยมากที8สุด และใหร้ะดบัความสาํคญัมากที8สุด รองลงมาคือ  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นราคา (Price) ดา้นเจนเนอเรชั8นวาย (Generation Y)  

และดา้นรูปแบบหอ้ง และวสัดุที8ใชก่้อสร้าง (Product) ตามลาํดบั 

 ทัCงนีC  เมื8อวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้นทาํเลที8ตัCง (Place) พบวา่ ทาํเลที8ตัCงคอนโดมิเนียมติดทางด่วน 

 เป็นความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคที8มีรถยนตมี์ผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation 

Y  มากที8สุด รองลงมาคือ ทาํเลที8ตัCงใกลส้ถานที8ทาํงาน เป็นความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคที8ทาํงานประจาํ  

มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ต่อมาคือ ทาํเลที8ตัCงคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า 

BTS และ MRT เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางของผูบ้ริโภคที8ไม่มีรถยนตมี์ผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y และสุดทา้ยคือ ทาํเลที8ตัCงมีสภาพแวดลอ้มที8ดี ใกลห้า้งสรรพสินคา้ 

โรงพยาบาล สถานศึกษามีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบวา่ สิทธิประโยชน์ ส่วนลด ของแถมต่าง ๆ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y มากที8สุดรองลงมาคือ ช่องทางการสื8อสาร Online  

การยงิ AD โฆษณา การลงคลิปวดีิโอ Viral ใหผู้บ้ริโภคเห็นภาพรวมโครงการ มีผลต่อการตดัสินใจซืCอ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y และสุดทา้ยคือ ช่องทางการสื8อสาร Offline การจดังานเปิดตวั

โครงการ มีกิจกรรมใหก้บัผูบ้ริโภค มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด 

 ดา้นราคา (Price) พบวา่ ราคาขายของคอนโดมิเนียมเหมาะสมกบั ทาํเลที8ตัCง สิ8งอาํนวยความสะดวกใน

โครงการมีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y มาก รองลงมาคือ พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค Gen Y จะนิยมคอนโดมิเนียมมือหนึ8ง มากกวา่มือสองโดยไม่สนใจเรื8องราคา ส่วนใหญ่จะไดรั้บ 

การสนบัสนุนจากครอบครัว ต่อมาคือ ราคาขายของคอนโดมิเนียมตอ้งมีการระบุชดัเจน มีผลต่อการตดัสินใจซืCอ
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คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ต่อมาคือ ราคาขายคอนโดมิเนียมเหมาะสมกบัคุณภาพวสัดุก่อสร้าง 

มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y และสุดทา้ยคือ ราคาขายของคอนโดมิเนียม

เมื8อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งเหมาะสมกบัการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมมีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของ

ผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด 

 ดา้นเจนเนอเรชั8นวาย (Generation Y) พบวา่ การซืCอคอนโดมิเนียม ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของ

ผูบ้ริโภค Generation Y มากที8สุด รองลงมาคือ เมื8อมีระดบัรายไดที้8เพิ8มขึCน ผูบ้ริโภค Generation Y จะมองหา

คอนโดมิเนียมในโครงการใหม่ และสุดทา้ยคือ การซืCอคอนโดมิเนียม ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของตนดี นอ้ยที8สุด 

 ดา้นรูปแบบหอ้ง และวสัดุที8ใชก่้อสร้าง (Product) พบวา่ คุณภาพของวสัดุที8ใชก่้อสร้างคอนโดมิเนียม 

มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y มากที8สุด รองลงมาคือ รูปแบบแปลนหอ้ง 

มีผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y และสุดทา้ยคือ ววิของระเบียงมีผลต่อ 

การตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y นอ้ยที8สุด 

 ผลการวเิคราะห์เพื8อทดสอบสมมติฐานขอ้ที8 1 ดา้นประชากรศาสตร์ ที8แตกต่างกนัมีการตดัสินใจ 

ซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลที8แตกต่างกนั พบวา่ 

ดา้นประชากรศาสตร์ ที8แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดั

กรุงเทพ และปริมณฑลที8ไม่แตกต่างกนั  

 ผลการวเิคราะห์เพื8อทดสอบสมมติฐานขอ้ที8 2 พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค 

ที8มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑล  

 โดยเมื8อวเิคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นวา่พฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค  

ดา้นสิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซืCอ โดยมีความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนั กล่าวคือ เมื8อความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค ดา้นสิ8งอาํนวย

ความสะดวกในโครงการ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซืCอเพิ8มสูงขึCน จะส่งผลใหก้ารตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียม

ของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลเพิ8มสูงขึCน ผลการศึกษาครัC งนีCสามารถอธิบายการ

เปลี8ยนแปลงของการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้

 นอกจากนีC  พบวา่ มีพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค ดา้นที8ไม่มีอิทธิพลกบั 

การตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑล ไดแ้ก่ ระยะเวลา

ในการตดัสินใจซืCอ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

จากขอ้สรุป และขอ้คน้พบขา้งตน้นาํมาสู่ขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการ ดงันีC  

 จากการศึกษาวจิยัครัC งนีC  ทาํใหท้ราบถึงดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมในการหาขอ้มูลก่อน

ตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคที8ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค Generation Y ใน

จงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑล พบวา่ ดา้นประชากรศาสตร์ที8แตกต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียม

ของผูบ้ริโภค Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพ และปริมณฑลที8ไม่แตกต่างกนั และพฤติกรรมในการหาขอ้มูล

ก่อนตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคที8ส่งผลต่อการตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียม ไดแ้ก่ ดา้นสิ8งอาํนวยความสะดวกใน

โครงการ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซืCอ 

 ทัCงนีC ไดส้รุปขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหาร และผูที้8เกี8ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพย ์เพื8อจะไดน้าํผลการ

ศึกษาวจิยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากขึCน สร้างความไดเ้ปรียบใน

เชิงแข่งขนั ทาํใหต้อบสนองผูบ้ริโภคได ้และสร้างความสมัพนัธ์ หรือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเหล่านีCแนะนาํคนรู้จกั

มาซืCอคอนโดมิเนียมอยา่งต่อเนื8อง จนเกิดความภกัดีต่อแบรนด ์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นที8สุด 

 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการศึกษาที8ไดจ้ากการวจิยัมาใชส้ร้างกลยทุธ์ทางดา้น

การสื8อสารเพื8อตอบสนองไปยงักลุ่มของผูบ้ริโภค Gen Y โดยการนาํเสนอบริการรับฝากปล่อยเช่า ทางโครงการ

จะทาํการตลาดจดัหาผูเ้ช่าให ้และสามารถการันตีราคาเช่าที8ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ เมื8อเปรียบเทียบราคาตลาดกบั

โครงการอื8น ๆ ใกลเ้คียง การตอบสนองของโครงการตอ้งรวดเร็ว โดยการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการสื8อสารกบั

ผูบ้ริโภค ประกอบกบัการสื8อสารผา่นทางโฆษณาออนไลน์ โดยการจา้ง Micro Influencer  เพื8อสร้างการรับรู้

เกี8ยวกบัโครงการ โดยใชว้ธีิสร้าง content เป็นคลิปวดีิโอ เพื8อแสดงใหเ้ห็นถึงความสะดวกสบายในการเขา้พกั

อาศยั จะช่วยเพิ8มความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภค Gen Y 

 2. ดา้นสิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการ ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการวจิยัไปพฒันารูปแบบโครงการได้

ดงันีC   

  2.1 พฒันารูปแบบโครงการใหมี้สิ8งอาํนวยความสะดวกที8ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค Gen Y เช่น  

หอ้งฟิตเนสที8มีอุปกรณ์ออกกาํลงักายครบครัน, สนามซอ้มมวย, สระวา่ยนํCา, สวนหยอ่ม, Theater room  

และCo-working space เป็นตน้  

  2.2 จดัทาํโปรโมชั8นที8ตอบสนองผูบ้ริโภค เช่น ค่าส่วนกลางฟรี  

และสิทธิจอดรถฟรี เป็นเวลา 1 ปี เป็นตน้ 

  2.3 กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด โดยการนาํเสนอเรื8องสิ8งอาํนวยความสะดวกในโครงการผา่น

ทางสื8อโฆษณาผา่นทางสื8อออนไลน์ เช่น การทาํคลิปวดีิโอเพื8อใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นถึงสิ8งอาํนวยความสะดวกใน

โครงการ เป็นตน้ 
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 3. ดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจซืCอ ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การอบรมพนกังานขาย เพื8อใหท้ราบขอ้มูล 

และรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ อยา่งครบถว้น เพราะการตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภค Gen Y ส่วนนึงขึCนอยูก่บั

ครอบครัว และสมาชิกที8พกัอาศยัร่วมกนัดว้ย ดงันัCน การที8ฝึกอบรมพนกังานขายจะช่วยทาํใหพ้นกังานขายนัCน

สามารถพดูจูงใจผูบ้ริโภค ในเรื8องของความคุม้ค่าในการตดัสินใจซืCอ และจดัทาํโปรโมชั8น เช่น โปรโมชั8น

ในช่วง Presale มีสิทธิพิเศษมากมาย ไดเ้ลือกตาํแหน่งหอ้งก่อน รวมถึงไดจ้บัฉลากส่วนลด ของแถมจากทาง

โครงการ ทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมไดร้วดเร็วมากขึCน เป็นตน้ 

 4. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซืCอ ผูบ้ริหารควรแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่าในการตดัสินใจซืCอ  

เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกแง่มุม เพื8อใหพ้นกังานขายสามารถใหค้าํปรึกษา และแนะนาํผูบ้ริโภคได้

อยา่งถูกตอ้ง มีความน่าเชื8อถือโดยการจดัทาํแอปพลิเคชนัสาํหรับคาํนวณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพื8อคาํนวณจุดคุม้ทุน  

และผลกาํไรที8ผูบ้ริโภคจะไดรั้บในอนาคต ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความมั8นใจที8จะตดัสินใจซืCอคอนโดมิเนียมกบั

โครงการ 
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