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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ทางการตลาดที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ ในการปรับปรุ ง
และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เป็ นการสร้าง ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษามีจานวน 100 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย โดยใช้ร้อยละ ค่าสถิ ติ T-test
One Way ANOVA และทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีการทดสอบของ LSD
ผลการศึกษาด้านข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง อายุไม่เกิ น 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี รายได้ระหว่าง 15,00125,000 บาท ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวนผูพ้ กั อาศัย 1 – 2 คน ผลการศึกษาด้านข้อมูล
เกี่ ย วกับ การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ย ม พบว่า ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อสนใจคอนโดมิ เนี ย มรู ปแบบห้อ ง
สตูดิโอ สไตล์ของคอนโดมิเนี ยมเป็ นแบบโมเดิ ร์น(สมัยใหม่) ขนาดของพื้นที่ใช้สอย 36 - 45
ตารางเมตร ราคาต่ า กว่า 2 ล้า นบาท การหาข้อมู ล ในการซื้ อคอนโดมิ เนี ย มได้จากป้ า ยโฆษณา
โครงการ บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมคือ ครอบครัว วัตถุประสงค์ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม คือใช้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย การส่ งเสริ มการขายจากเจ้าของคอนโดมิเนี ยมที่
สนใจคือการลดราคาคอนโดมิเนียม
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ผลการศึกษาด้านปั จจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อมีความสนใจในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ปั จจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุ ณภาพของ
โครงการ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายหรื อการให้บริ การ ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ของสานักงานขาย
ในการติดต่อมีความสะดวกในการเดินทาง ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่การมอบส่ วนลด
พิเศษ ปั จจัยด้านบุคลากรหรื อพนักงานขาย ได้แก่ พนักงานให้บริ การด้วยความถู กต้อง รวดเร็ ว
แม่ น ย า ดู แลลู ก ค้า ตั้ง แต่ เริ่ ม ติ ดต่ อ จนเสร็ จ สิ้ น กระบวนการ ปั จ จัย ด้า นการสร้ า งและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง ปั จจัยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจอง
คอนโดมิเนียมไม่ยงุ่ ยาก
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการตลาด/การตัดสิ นใจ/คอนโดมิเนียม
Abstract
The objective this study were to study marketing factors for condominium’s
purchasing decision in Muang ChiangRai, which is beneficial for real estate entrepreneurs to develop
marketing strategies and improve competitive advantage. In this study, there were 100 samples
analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, Mean and Standard Deviation. In
addition, Comparing between personal factors and factors of marketing mix in condominium’s
purchasing decision measured in percentage, statistics of T-test, One-Way ANOVA and 0.1
Significant with LSD test.
The result of personal factors concluded; mostly condominium purchasers are single
female less than 30 years old with the bachelor degree who work as state-enterprise officer
getting salary 15,001 to 25,000 baht. Also, they reside in condominium only 1 or 2 occupants.
For other factors in condominium’s purchasing decision concluded; condominium purchasers is
interested in modern studio apartment that room size is about 36 - 45 square-meters with pricing
lower than 2 million baht. Normally, condominium purchasers found condominium information
by sales project’s outdoor advertising and fact sheet. Condominium purchasers’ family is their
influencer for making decision. The purchasing purpose is to live as residence owner. Promotion
factor is sales discount (Discount Pricing) that affects condominium’s purchasing decision.
The result of marketing factors in condominium’s purchasing decision concluded;
product factor is 24-hours security. Pricing factor is properly price concerned about location,
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project’s quality and brand equity. Place factor is project location where is accessible and
convenient. Promotion factor is special sale discount. Staff factor (Sales Representative) is very
good in one-stop service with correctness, fast and accuracy. Condominium project’s physical
factor is parking facilities. Operational factor is simple condominium’s purchasing reservation
and sales process.
Keywords: Marketing factors/ Decision making /Condominium

บทนา
ที่ อ ยู่อาศัย เป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ที่ ถื อ เป็ นปั จจัย พื้ นฐานในการด ารงชี วิ ตของมนุ ษ ย์ ความ
ต้องการที่อยูอ่ าศัยจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ทั้งอัตราการเพิ่มขึ้น
ของประชากร ประกอบกับ ราคาที่ ดิ น ที่ สู ง มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ท าให้ แ นวโน้ม ลัก ษณะที่ อ ยู่อ าศัย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นบ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร ทาวเฮ้าส์ จนกลายเป็ นที่พกั อาศัยแบบยอดนิยม
ในปั จจุ บ นั ก็คือ อาคารชุ ด หรื อคอนโดมิ เนี ยม จังหวัดเชี ยงรายตั้งอยู่ทางภาคเหนื อตอนบนของ
ประเทศไทย ซึ่ งถือเป็ นจังหวัดที่มีที่ต้ งั ที่ได้เปรี ยบ คือเดินทางได้ท้ งั ทางบก ทางอากาศ และทางน้ า
ทาให้สามารถปรั บเปลี่ ยนการเดิ นทางได้หลายรู ปแบบ อี กทั้ง ยังมี พ้ื นที่ ติดกับประเทศพม่ าและ
ประเทศลาว ซึ่ งถื อว่าเป็ นประเทศในกลุ่มอาเซี ยนที่ได้รับความสนใจอย่างสู งในเชิ งศักยภาพการ
พัฒนาและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมาย หลังจากที่ ท้ งั 2 ประเทศได้เริ่ มเปิ ดออกสู่ สากล
การที่ ภู มิ ป ระเทศของจัง หวัด เชี ย งรายติ ด ต่ อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้า นทั้ง สองนั้น ท าให้ เ ชี ย งราย
กลายเป็ นประตูบานสาคัญในการเชื่ อมต่อประเทศไทยกับสองประเทศที่มีศกั ยภาพสู ง และในช่วง
2-3 ปี ที่ผา่ นมา ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมในจังหวัดเชี ยงรายนั้นได้เติบโตขึ้น
อย่า งรวดเร็ ว ซึ่ ง จานวนคอนโดมิ เนี ย มที่ เ ริ่ ม ก่ อสร้ า ง อาทิ เช่ น โครงการ Absolute เชี ย งราย
โครงการดีคอนโดฮายของบริ ษทั แสนสิ ริ จากัด โครงการ Like Condo โครงการ Q House เชียงราย
และโครงการกัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ ค คอนโดมิ เนี ยม ของซี พีแลนด์ บริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภค
ภัณฑ์ เป็ นต้น
จากข้อมูลเบื้องต้นทาให้ผศู ้ ึกษาจึงเห็นว่าการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในจังหวัดเชี ยงรายจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการเพื่อเป็ นแนวทาง
ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการ ในการปรั บปรุ งและพัฒ นากลยุทธ์ ท างการตลาด เป็ นการสร้ าง ความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลกับ ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงราย โดยศึกษาเชิ งปริ มาณ(Quantitative research) มุ่งเน้นศึกษาด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
และปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
กาหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4.ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557 – กันยายน 2559
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ มีการนาเอาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ (The Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546: 434) ได้
กล่าวถึงเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การตลาดให้ตรงเป้ าหมายกับผูบ้ ริ โภคและสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลู ก ค้าได้เหนื อคู่ แข่งขัน ธุ รกิ จบริ การจึ งใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (The
Service Marketing Mix) หรื อ 7 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) การกาหนดราคา (Price) การจัด
จาหน่าย (Place or Distribution) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) บุคคล (People) การสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) และกระบวนการ (Process)
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ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ เกี่ ยวกับพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค พฤติก รรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior) หมายถึง กระบวนการหรื อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ การซื้ อ การใช้ และการประเมินผล
การใช้สินค้าหรื อบริ การของบุคคล ซึ่ งจะมีความสาคัญต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2546, หน้า 11)
แนวคิดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, หน้า 157) กระบวนการหรื อ
ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Buyer’ s Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย การรับรู ้ ปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจ
ซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ชีฟแมนและคานุค (Schiff man & Kanuk, 1994, p. 659, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์.
2538, หน้า 23) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสอง 10
ทางเลือกขึ้นไปซึ่ งพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการตัดใจทั้งด้าน
จิ ต ใจ (ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ) และพฤติ ก รรมทางกายภาพ การซื้ อ เป็ นกิ จ กรรมด้า นจิ ตใจและทาง
กายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ ทาให้เกิดการซื้ อและเกิดพฤติกรรมการ ซื้ อ
ตามบุคคลอื่น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ได้แก่ เรื่ องปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านจัดสรรในโครงการบ้านฟ้าใส อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันวิสาข์ กาวิชา(2550) เรื่ องปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านที่อยู่อาศัยของผูม้ ีรายได้สูงในอาเภอ
เมื องสมุท รสาคร ไชยพงศ์ เอกจิตรพันธ์( 2552) เรื่ องปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียมของประชากรในกรุ งเทพมหานคร อภิชาต สุ ขสิ นธ์(2551)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได้สร้ างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ ก ษา โดยเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ 100 คน ผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
วิธีการดาเนิ นการเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นแบบ
เลือกตอบ (Cheek List) ตอนที่2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจการเข้าเป็ นประชาคม
อาเซี ยน เป็ นแบบเลื อกตอบ (Cheek List) ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสมรรถนะของ
พนักงานธนาคารกรุ งไทย และตอนที่ 4 เป็ นคาถามปลายเปิ ด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากข้อมู ล ปฐมภู มิ ( Primary Data) เป็ นข้อมู ล ที่ ได้จากการเก็ บ
แบบสอบถามจากผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

6
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมู ลเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนประสมทางการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนี ยมในจังหวัดเชี ยงราย โดย
รวบรวมข้อมูลมาจากหนังสื อ งานวิจยั บทความ ระบบสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการติดต่อ
ขอข้อมูลจากนิติกรของคอนโดมิเนียม เพื่อนาไปสู่ การออกแบบกรอบแนวคิดและแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น2 ส่ วน คื อ การวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติพรรณนาและการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ อ้า งอิ ง โดยการทดสอบด้ว ยสถิ ติ พ รรณนาผูว้ ิ จ ัย ใช้ก ารทดสอบด้ว ย
ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ (Frequency and Percentage)อธิ บายข้อมูลตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ ยตัวอย่าง
(Sample Mean)อธิ บายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)อธิบายข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติอา้ งอิงผูว้ ิจยั ใช้การ
ทดสอบสมมุติฐานด้วย T-Test และ One way ANOVAใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อสมรรถนะโดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10
ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 100 คน แบ่งเป็ นเพศชายจานวน 46 คน
และเพศหญิง 54 คน จากการสารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวนผูพ้ กั อาศัย 1 – 2 คน
ผลการศึกษาด้านข้อมู ลเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจ
คอนโดมิเนียมรู ปแบบห้องสตูดิโอ สไตล์ของคอนโดมิเนี ยมที่สนใจเป็ นแบบโมเดิร์น(สมัยใหม่) มี
ขนาดของพื้นที่ ใช้สอย 36 - 45 ตารางเมตร ราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาท การหาข้อมู ลในการซื้ อ
คอนโดมิเนียมได้จากป้ ายโฆษณาโครงการคิ ดเป็ นร้อยละ 36 บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมคือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 44 วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม คือ
ใช้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย คิดเป็ นร้อยละ 44 การส่ งเสริ มการขายจากเจ้าของคอนโดมิเนี ยมที่สนใจคือ
การลดราคาคอนโดมิเนียมคิดเป็ นร้อยละ 32
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผตู ้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการตลาด ที่ใช้ในการตัดสิ นซื้ อคอนโดมิเนียม ใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ โดยมีค่าเฉลี่ย
4.48 รองลงมาคือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรหรื อพนักงานขาย โดยมีค่าเฉลี่ย
4.43 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อการให้บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ย
4.33 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 และ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อการให้บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ตามลาดับ
การเปรี ยบเทียบทาโดยการทดสอบความแตกต่างข้อมูลระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัย
ทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่แตกต่างกับปั จจัยทางการตลาด ได้แก่
เพศที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่ างกัน ในด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
อายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่ างกัน ในด้านกระบวนการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
รายได้เฉลี่ ยที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่ างกัน ในด้านราคาอย่างมีนยั สาคัญ
จานวนผูพ้ กั อาศัยที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่ างกัน ในด้านราคาและด้านช่องการการจัดจาหน่ายหรื อการ
ให้บริ การอย่างมีนยั สาคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุไม่เกิน 30
ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท ส่ วนใหญ่
เป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวนผูพ้ กั อาศัย 1 – 2 คน
ผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจคอนโดมิเนี ยม
รู ปแบบห้องสตูดิโอ เนื่องจากห้องสตูดิโอถึงแม้จะมีพ้นื ที่จากัดแต่สามารถออกแบบเรื่ องการตกแต่ง
ห้องได้เ อง เพราะคอนโดมิ เ นี ย มในรู ป แบบอื่ นอาจมี ข ้อจากัดเรื่ อ งการกั้นห้อง และอาจไม่ เข้า
กับไลฟ์ สไตล์ของผูซ้ ้ื อ สไตล์ของคอนโดมิเนี ยมเป็ นแบบโมเดิ ร์น (สมัยใหม่) ขนาดของพื้นที่ใช้
สอย 36 - 45 ตารางเมตร ราคาต่ากว่า 2 ล้านบาท การหาข้อมูลในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมได้จากป้ าย
โฆษณาโครงการ ในจังหวัดเชี ยงรายป้ ายโฆษณาจะอยูใ่ นตาแหน่งที่อยูใ่ จกลางเมือง ทาให้มองเห็น
ได้ชดั เช่น อนุ สาวรี ยห์ ้าแยกพ่อขุนเม็งราย บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมคือ
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ครอบครัว วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม คือใช้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย การส่ งเสริ มการ
ขายจากเจ้าของคอนโดมิเนียมที่สนใจคือการลดราคาคอนโดมิเนียม
ผลการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยต่างๆ ดังนี้
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชัว่ โมงซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไชยพงศ์ เอกจิตรพันธ์(2552) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านที่อยูอ่ าศัยของผูม้ ีรายได้สูงในอาเภอเมือง
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อยด้านผลิ ตภัณฑ์ มี
ปั จจัยย่อยด้านรั กษาความปลอดภัยที่บริ เวณทางเข้าโครงการและสาหรั บบ้านแต่ละหลัง มี ความ
น่าเชื่ อถื อสู งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเป็ นอันดับแรก ซึ่ งความสอดคล้องนั้นอาจเนื่ องมาจากความเชื่ อมัน่ ที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อโครงการ ซึ่ งโครงการแต่ละแห่งมีราคาสู ง ควรมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
ปั จจัยด้านราคา กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมเมื่อเที ยบกับคุ ณภาพของ
โครงการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์(2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การ
ก าหนดราคา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ด้านงบประมาณ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ทาเลที่ต้ งั ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของห้อง และ ราคาที่เหมาะสมกับขนาดของห้อง
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อการให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับทาเล
ที่ต้ งั ของสานักงานขายในการติดต่อมีความสะดวกในการเดินทางฯสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นภิส
กรภควฒัน์จินดา (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อบ้านมื อสอง ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอล าลู กกา จัง หวัดปทุ มธานี พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านทาเลที่ต้ งั /ช่องทางการจัดจาหน่ายในมุมมองของการเลือกซื้ อบ้านแบบธรรมดา ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สนใจซื้ อบ้านมื อสอง พบว่า ให้ความสาคัญใน ปั จจัยด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ ายหรื อการให้บริ การ ได้แก่ ปั จจัยการคมนาคมสะดวก รวดเร็ ว มี รถไฟฟ้ า แอร์ พอร์ ตลิ งก์
ฯลฯ ซึ่ งความสอดคล้อ งนั้น อาจเนื่ อ งมาจากผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บ ัน ต้อ งการความ
สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการเดิ นทาง การดาเนิ นชี วิต เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทก็ทา
ให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการมอบส่ วนลดพิเศษ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์(2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากรในกรุ งเทพมหานครการ พบว่าการส่ งเสริ มการตลาด มี
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ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร การมอบ
ส่ วนลดพิเศษอยู่ในระดับมากที่ สุด และยังได้สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของฟิ ลลิ ป
คอตเลอร์ (Phillip Kotler, 1998, p.174) ที่ได้อธิ บายว่า การกระตุน้ และการตอบสนองที่มีอิทธิ พลต่อ
รู ปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยที่จุดเริ่ มต้นจากการมีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการ
และผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ ที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่ งความรู ้สึก
นึกคิดต่าง ๆ จะได้รับอิทธิ พลต่างๆ ภายในใจผูบ้ ริ โภค แล้วมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s
Response)
ปั จจัยด้านบุ คลากรหรื อพนักงานขาย กลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญกับพนักงานให้บริ การ
ด้ว ยความถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว แม่ นย า ดู แ ลลู ก ค้า ตั้ง แต่ เริ่ ม ติ ด ต่ อ จนเสร็ จสิ้ น กระบวนการ ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนุสรา คะเชนชาติและปิ ยพร รัศมี(2555)ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมชายทะเลหัวหิ นของนักท่องเที่ยว พบว่า ปั จจัยทางการตลาดด้าน
บุคลากรอยูท่ ี่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ พนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่ งความไม่สอดคล้องนั้นอาจ
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านการดาเนินชีวิต จึงส่ งผลให้การตัดสิ นใจแตกต่างกัน
ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการมี
สถานที่จอดรถกว้างขวาง สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้ อของชี ฟแมนและคานุ ค (Schiff man
& Kanuk,1994) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
จากสองทางเลื อกขึ้ นไป ซึ่ ง พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง กับกระบวนการ
ตัดสิ นใจทั้งด้านจิตใจ(ความรู ้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ
ปั จจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับขั้นตอนการจองคอนโดมิเนี ยมไม่
ยุ่ ง ย า ก ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ
บริ การ (Service Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทาง
การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Psด้านกระบวนการ
(Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การ ที่นาเสนอ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ ก ารเพื่ อมอบการให้บริ การอย่างถู กต้องรวดเร็ ว และทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความ
ประทับใจ
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยทางการตลาดที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยทางการตลาดที่ ใช้ใน
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย โดยใช้ค่าสถิติ T-test และ One Way
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ANOVA ซึ่งทาการทดสอบปั จจัยที่แตกต่างความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบของ LSD
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
เพศแตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในอาเภอเมือง
จังหวัดเชี ยงราย ในด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน โดยเพศหญิงให้
ความสาคัญมากกว่าเพศชาย เนื่ องมาจากโดยทัว่ ไปเพศหญิ งเป็ นเพศที่ มีอารมณ์ ที่อ่อนไหวและมี
ความละเอียดอ่อนกว่าเพศชาย ดังนั้นในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมด้านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพจึงมีความแตกต่างจากเพศชาย
อายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน ในด้านกระบวนการ โดยผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมอายุต่ากว่า
30 ปี ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดในด้านกระบวนการแตกต่างจากอายุ 31-40 ปี และผู ้
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมอายุ 31-40 ปี ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดในด้านกระบวนการ
แตกต่ า งจากอายุ 41-50 ปี ซึ่ ง สอดคล้องกับ สมจิ ตร ล้วนจาเริ ญ (2541)ที่ ก ล่ าวว่า ลัก ษณะทาง
ประชากร เป็ นลักษณะที่เกี่ ยวกับตัวผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานการแต่งงาน รายได้ การศึกษา
อาชี พ การนับถื อศาสนา ซึ่ งลักษณะดังกล่ าวนี้ จะส่ งผลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคอย่างแตกต่าง เช่ น
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากย่อมจะมีพฤติกรรมในการซื้ อที่ใช้เหตุผลมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ยกว่า
รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
อาเภอเมือ ง จัง หวัดเชี ยงราย แตกต่ างกัน ในด้านราคา โดยกลุ่ ม ผูม้ ี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนไม่ เกิ น
15,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยในด้านราคาแตกต่างจากกลุ่มผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
15,001-25,000 บาทและ 25,001-35,000บาท ส่ วนกลุ่ มผูม้ ี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง 15,00125,000บาท บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยในด้านราคาแตกต่างจากกลุ่ มผูม้ ี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
ระหว่าง 35,001-45,000 บาทและมากกว่า 55,001บาท ส่ วนกลุ่มผูม้ ี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง
25,001-35,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยในด้านราคาแตกต่างจากกลุ่มผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 35,001-45,000บาท, 45,001-55,000บาท และมากกว่า 55,001บาท เนื่ องจากรายได้ที่ต่างกัน
ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อในด้านราคาย่อมแตกต่างกัน
จานวนผูพ้ กั อาศัยที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย แตกต่างกัน ในด้านราคาและด้านช่ องการการจัดจาหน่ ายหรื อการ
ให้บริ การ โดยจานวนผูพ้ กั อาศัย 4 คนขึ้นไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดในด้านราคา
แตกต่างจากจานวนผูพ้ กั อาศัย 1-2 คน และ 3-4 คน สอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา (2542) ที่กล่าวถึง
ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยด้านครอบครัว (Family) เป็ นกลุ่มสังคม
เบื้ อ งต้น ที่ บุ ค คลเป็ นสมาชิ ก อยู่ ครอบครั วเป็ นแหล่ ง อบรมและสร้ า งประสบการณ์ ข องบุ ค คล
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ถ่ า ยทอดนิ สั ย และค่ า นิ ย มลัก ษณะของครอบครั ว จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและ
พฤติกรรมอื่นๆครอบครัวเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมกร (Socialization) และครอบครัวถือว่าเป็ นหน่วย
ที่ มีบทบาทในแง่ ของการเตรี ยมตัวผูบ้ ริ โภคให้เข้าสู่ สังคม ซึ่ งความสอดคล้องนั้นมากจากเมื่ อ
จานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันทาให้อิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน
ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลไปใช้ ในทางธุรกิจ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารนาข้อมูลที่ได้ไปเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการตลาด ดาเนินธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด เป็ นการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัย
ดังนั้นควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง เดิ นตรวจตามจุดต่างๆบริ เวณรอบๆ
คอนโดมิเนียม มีการตรวจบัตรเข้าออกรถทุกครั้ง และติดตั้งกล้องวงจรปิ ดทุกจุด
2. ด้านราคา พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญในด้านราคาเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับคุณภาพของโครงการ โดยผูป้ ระกอบการควรจะต้องคานึงถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้กบั ราคา
ของคอนโดมิเนียม ไม่ควรตั้งราคาที่สูงเกินไปเกินไป
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญในด้าน
ทาเลที่ต้ งั ของสานักงานขายในการติ ดต่อมีความสะดวกในการเดิ นทาง ควรตั้งสานักงานขายใน
ทาเลที่มีที่จอดรถและเดินทางสะดวก เช่น บริ เวณหน้าโครงการ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญในด้านการ
มอบส่ วนลด ให้กบั ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียม ควรมีการจัดโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้าที่สนใจจองซื้ อคอนโด
และเสนอราคาที่ได้รับส่ วนลดเป็ นพิเศษให้กบั ลูกค้า โดยมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิ ทธิ ใน
การแนะนาบอกต่อ เช่ น ถ้าชักชวนเพื่อนมาจองซื้ อคอนโดมิเนี ยมก็จะได้รับส่ วนลดเพิ่มจากเดิ ม
หรื อได้รับค่าแนะนาเพิม่ เติม เป็ นต้น
5. ด้านบุคลากรหรื อพนักงานขาย พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญในด้าน
พนัก งานให้บ ริ ก ารด้ว ยความถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว แม่ น ย า ดู แ ลลู ก ค้า ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ติ ด ต่ อ จนเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการ และพนัก งานควรทราบถึ ง ข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ น าเสนอให้ ก ับ ผู ้ซ้ื อ
คอนโดมิเนี ยมได้อย่างถูกต้องและแม่นยา ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่ อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
ควรมี การฝึ กอบรมพนักงานในด้านการขายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการสร้ างทัศนคติ ที่ดีต่องาน
บริ การ
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6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้
ความสาคัญในด้านสถานที่จอดรถกว้างขวาง ควรมีการจัดที่จอดรถให้เพียงพอต่อจานวนผูเ้ ข้าพัก
คอนโดมิเนียม หรื อรองรับที่จอดรถได้ตามมาตรฐานของคอนโดมิเนียมทัว่ ไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ 45
ของจานวนห้องพัก
7. ด้านกระบวนการ พบว่าผูต้ ดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญในด้านขั้นตอนการ
จองคอนโดมิเนี ยมไม่ยุ่งยาก ควรมีการอานวยความสะดวกให้กบั ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนี ยม เช่ น การนา
เทคโนโลยีใ หม่ ๆเข้า มาช่ วยให้การจองคอนโดมิ เนี ยมง่ า ยขึ้ น โดยการใช้เครื่ องอ่ า นข้อมู ลแบบ
สมาร์ ทการ์ ดจากบัตรประประชาชน ที่สามารถดึ งข้อมูลลู กค้าผ่านระบบ และเป็ นการลดการใช้
กระดาษในกระบวนการจอง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในมุมมองที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์
ในการอธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม หรื อปั ญหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กัน ผูท้ าการวิจยั จึงขอนาเสนอประเด็นสาหรับการทาวิจยั ในครั้งนี้
1. ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปแนะนาให้ศึกษาเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ของ
จังหวัดที่ต่างกัน
2. ในการท าวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปแนะน าให้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการซื้ อ
คอนโดมิเนียมของจังหวัดที่ต่างกัน
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