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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค แบ่งวธีิการวจิยัเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  
เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและมีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด 
ในเขตจงัหวดัชลบุรี จ  านวน 478 คน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ความเบ ้ความโด่ง และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  ส่วนท่ี 2 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุด จ านวน 8 คน พนกังานขาย จ านวน 4 คน 
และผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและมีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุดในเขตจงัหวดัชลบุรี จ านวน 4 คน 
รวมทั้งส้ิน 16 คน  
 ผลการวจิยัเชิงปริมาณพบวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 
354.557 ท่ีองศาอิสระ (df) 102 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากบั 0.000 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ 
(2/ df) เท่ากบั 3.476 ค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากบั 0.917 ค่าดชันีวดัระดบั
ความเหมาะสมพอดีท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.875 ค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดี 
เชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.951 และค่าดชันีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) 
เท่ากบั 0.072 นอกจากนั้นยงัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการตลาด ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยปัจจยัดา้น
การตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ตามล าดบั  
 
 
 



จ 
 

55700032:      MAJOR: BUSINESS ADMINISTRATION FOR EXECUTIVE;  
   M.B.A. (BUSINESS ADMINISTRATION FOR EXECUTIVE)   
KEYWORDS:   PERSONAL FACTOR/ MARKETING FACTOR/ CULTURAL FACTOR/  
   PSYCHOLOGICAL FACTOR/ OTHER FACTORS/ CONDOMINIUM/  
   BUYING BEHAVIOR 
 MATHUROT FAKTHAISONG: A PRIORITY STUDY OF FACTORS 
CONTRIBUTING TO BUYING BEHAVIOR OF CONDOMINIUM IN CHON BURI 
PROVINCE. THESIS ADVISOR: KRIT JARINTHO, D.B.A., 198 P. 2014.  
 
 This study attempted to study the level of priority of factors affecting buying behavior 
of  condominium of the consumers can be divided into two parts, that is, Part One-Quantitative 
Research, the data were collected using questionnaires asking about  buying intentions and had  
an experience to buy condominium  in Chon Buri Province. The subjects were 478 consumers.  
The statistics utilized in this study were frequency, percentage, mean, Skewness, Kurtosis and  
the analysis of structural equation model and, Part Two - Qualitative study - the in-depth interview 
with entrepreneurs of condominium. The total 16 subjects in this part comprised of eight 
entrepreneurs, four sales representatives and four consumers of condominium in Chon Buri 
Province.  
 The results of the quantitative study revealed that Causal Relationship Model of factors 
affecting buying behavior of condominium of the consumers in Chon Buri Province had  
chi-square of 354.557 at degree of freedom (df) of 102, p-value of 0.000, relative chi-square  
(2/ df) of 3.476, Goodness of Fit Index (GFI) of 0.917, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
of 0.875, Comparative Fit Index (CFI) of 0.951 and root mean squared error of approximation 
(RMSEA) of 0.072. Moreover, it was also found that personal factors, marketing factors, cultural 
factor, psychological factor and other factors affecting buying behavior of condominium at the 
statistically significant level of 0.05. These were in accordance with qualitative research study 
and they can be arranged from the great to the least influence as follows: marketing factor, 
personal factor, cultural factor, psychological factor, and other factors, respectively.  
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวจิยัเร่ือง การศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
อาคารชุดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยัคือ เพื่อให้
ทราบถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค จากนั้น
ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยัและ
ตั้งสมมติฐานการวจิยัไว ้5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1)  ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุด
ของผูบ้ริโภค 2)  ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  
3)  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 4)  ปัจจยัดา้น
จิตวทิยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค และ 5)  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 
 จากนั้นผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อคน้หาค าตอบจากค าถาม
ดงักล่าวจากตวัแปรแฝงท่ีก าหนดไวใ้นกรอบแนวความคิดการวจิยัท่ีมีทั้งหมด 5 ตวัแปร คือ  
1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 2)  ปัจจยัดา้นการตลาด 3)  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 4)  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา และ  
5)  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรุปในการวจิยัออกเป็น 2 ส่วนคือผลสรุปการวจิยั
เชิงปริมาณจากผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและมีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุดในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 
และผลสรุปการวจิยัเชิงคุณภาพจากผูป้ระกอบการโครงการอาคารชุด พนกังานขายอาคารชุด และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและมีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุดในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 การวจัิยเชิงปริมาณ 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจ
ซ้ือและมีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุดท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 478 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 306 คน และเพศชาย จ านวน 107 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 25-35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 267 คน 
ส่วนระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 359 คน ส าหรับสถานภาพ  
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มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 331 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 213 คน และรายได ้ส่วนใหญ่มีรายไดป้ระมาณ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน จ านวน 190 
คน 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและ 
มีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความคิดเห็นขององคป์ระกอบยอ่ยปัจจยัส่วนบุคคลจากมากท่ีสุดไปหานอ้ย
ท่ีสุดไดด้งัน้ี ดา้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ( X = 4.64) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นอาชีพ  
( X = 4.54) ดา้นอายแุละล าดบัขั้นของชีวติ ( X = 4.49) และดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ  
( X = 4.34) ตามล าดบั 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและ  
มีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความคิดเห็นขององคป์ระกอบยอ่ยปัจจยัดา้นการตลาดจากมากท่ีสุดไปหา
นอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์( X = 4.41) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
( X = 4.39) ดา้นราคา ( X = 4.25) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.27) ตามล าดบั 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นวฒันธรรม พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและ 
มีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความคิดเห็นขององคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นวฒันธรรมจากมากท่ีสุดไป
หานอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี ดา้นวฒันธรรมพื้นฐาน ( X = 4.45) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นชั้นทางสังคม
และฐานะ ( X = 4.44) และดา้นวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย ( X = 4.32) ตามล าดบั 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวทิยา พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและ  
มีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความคิดเห็นขององคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นจิตวทิยาจากมากท่ีสุดไปหา
นอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี ดา้นการรับรู้และการเรียนรู้ ( X = 4.45) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นแรงจูงใจ  
( X = 4.43) และดา้นความเช่ือและทศันคติ ( X = 4.09) ตามล าดบั 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและ 
มีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัความคิดเห็นขององคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ จากมากท่ีสุดไปหา  
นอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี ดา้นเทคโนโลย ี( X = 4.76) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเมืองการปกครอง  
( X = 4.50) และดา้นเศรษฐกิจ ( X = 4.48) ตามล าดบั 
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 ผลสรุปการวเิคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั (Confirmatory factor analysis: CFA) ในโมเดลวดั (Measurement model) ของสมการ
โครงสร้างของการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลการวจิยัสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
 ตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) ในโมเดลวดัของสมการ
โครงสร้างของการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน พบวา่ ค่าดชันีท่ีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล  
มีค่าดงัต่อไปน้ี ค่า X2/ df เท่ากบั 3.476 (X2/ df  ≤ 2) เป็นค่าท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ ค่า GFI เท่ากบั 0.917 
(GFI ≥ 0.90) เป็นค่าท่ีผา่นเกณฑ ์ค่า NFI เท่ากบั 0.933 (NFI ≥ 0.90) เป็นค่าท่ีผา่นเกณฑ ์ค่า CFI 
เท่ากบั 0.951 (CFI ≥ 0.90) เป็นค่าท่ีผา่นเกณฑ ์และค่า RMSEA เท่ากบั 0.072 (RMSEA ≤ 0.05)  
เป็นค่าท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์จากค่าดชันีต่าง ๆ สรุปไดว้า่ โมเดลมีความสอดคล้องเหมาะสมปานกลางกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ผลสรุปการวเิคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั คือ เพื่อใหท้ราบถึง
ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค จากการหา
ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ี 2 (Second order confirmatory factor analysis: 
2nd CFA) ในโมเดลวดั (Measurement model) ของสมการโครงสร้างของการศึกษาระดบั
ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี  
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัโดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญั
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  
ไดด้งัน้ี  
  1.  ปัจจยัดา้นการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวถีิ (Path coefficient) เท่ากบั 0.948  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นการตลาดจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  
ไดด้งัน้ี ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.795 รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.782 การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.692 และราคา โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.650 ตามล าดบั 
 2.  ปัจจยัส่วนบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวถีิ (Path coefficient) เท่ากบั 0.942 
 ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัส่วนบุคคลจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.716 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ
และล าดบัขั้นวงจรชีวติ โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.707 อาชีพ โดยมีค่าน ้าหนกั
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องคป์ระกอบเท่ากบั 0.680 และรูปแบบการด าเนินชีวติ โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.582 
ตามล าดบั 
 3.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวถีิ (Path coefficient) เท่ากบั 0.923  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นวฒันธรรมจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด  
ไดด้งัน้ี วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.705 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ชนชั้นทางสังคมและฐานะ โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.684 และวฒันธรรมพื้นฐาน  
โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.516 ตามล าดบั 
 4.  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวถีิ (Path coefficient) เท่ากบั 0.917  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นจิตวทิยาจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี 
แรงจูงใจมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.784 รองลงมา ไดแ้ก่ การรับรู้และ 
การเรียนรู้ โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.744 และความเช่ือถือและทศันคติ โดยมีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.488 ตามล าดบั  
 5.  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเชิงวถีิ (Path coefficient) เท่ากบั 0.911  
ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัส่วนบุคคลจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ไดด้งัน้ี 
การเมืองการปกครองมากท่ีสุด โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.939 รองลงมา ไดแ้ก่ 
เศรษฐกิจ โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.859 และเทคโนโลยี โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.690 ตามล าดบั 
 ผลสรุปการวเิคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากการหาความสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ี 2 (Second order confirmatory factor analysis: 2nd CFA) ในโมเดล
วดั (Measurement model) ของสมการโครงสร้างของการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรีท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 
ผลการวจิยัพบวา่ มีค่า P-value = 0.000 นัน่คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  
ผลการวจิยัพบวา่ มีค่า P-value = 0.000 นัน่คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความวา่ ปัจจยั
ดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภค ผลการวจิยัพบวา่ มีค่า P-value = 0.000 นัน่คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความ
วา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญั  
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นจิตวทิยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  
ผลการวจิยัพบวา่ มีค่า P-value = 0.000 นัน่คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความวา่ ปัจจยั
ดา้นจิตวทิยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 สมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  
ผลการวจิยัพบวา่ มีค่า P-value = 0.000 นัน่คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความวา่ ปัจจยั
ดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ผลสรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ านวน 16 คน 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูป้ระกอบการ จ านวน 8 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 1 คน มี
อายรุะหวา่ง 25-46 ปี พนกังานขาย จ านวน 4 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน มีอายุ
ระหวา่ง 28-31 ปี และผูบ้ริโภคท่ีมีความตั้งใจซ้ือและมีประสบการณ์ซ้ืออาคารชุด จ านวน 4 คน 
จ าแนกเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน มีอายรุะหวา่ง 23-31 ปี 
 ผลสรุปการวเิคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวจิยัของ
การศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  โดยผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญักบัอายแุละล าดบัขั้นของวงจรชีวติ ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาคารชุดส่วนใหญ่เป็นคนวยั
ท างาน  นอกจากนั้นยงัมีวยัรุ่นท่ีเพิ่งเร่ิมท างานก็ตดัสินใจซ้ืออาคารชุดเช่นเดียวกนั เน่ืองจากราคา
หอพกัมีราคาใกลเ้คียงกบัการผอ่นช าระอาคารชุด อีกทั้งยงัมีวยัสูงอายหุรือผูท่ี้เกษียณอายแุลว้  
ท่ีตดัสินใจซ้ืออาคารชุด เน่ืองจากอาคารชุดมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน โดยผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนอาชีพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีนิยมซ้ืออาคารชุดคือผูบ้ริโภคท่ีประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตวัและอาชีพพนกังานบริษทัทัว่ไป โดยผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวันิยมซ้ือ 
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เพื่อการลงทุน ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัทัว่ไปนิยมซ้ือเพื่ออยูอ่าศยั  ส่วนสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค ถือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งพิจารณาก่อนการเลือกซ้ืออาคารชุด โดย
ผูบ้ริโภคจะประเมินจากงบประมาณของตนเองวา่มีความสามารถซ้ือไดห้รือไม่ ส าหรับรูปแบบ  
การด าเนินชีวติ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาคารชุดนั้นก็จะมีรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น 
เป็นคนท่ีชอบความเป็นส่วนตวั ชอบความสงบ ชอบความสะดวกสบาย และเป็นคนท่ีชอบเขา้สังคม 
เป็นตน้  
 2.  ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  โดยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการออกแบบและรูปแบบของหอ้ง ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยม
ซ้ืออาคารชุดแบบ One bed room ท่ีมีการออกแบบและแบ่งสัดส่วนหอ้งไดอ้ยา่งลงตวั ส่วนขนาด
หอ้งและพื้นท่ีใชส้อยนั้น ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกนั โดยขนาดหอ้งท่ีเล็กท่ีสุด คือ 27 
ตารางเมตร และขนาดหอ้งใหญ่ท่ีสุด คือ 144 ตารางเมตร นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบั
โครงการอาคารชุดท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ทนัสมยัและครบครันอีกดว้ย ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกของ
โครงการ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัโครงการท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น  
ท่ีจอดรถ สวนสาธารณะ สระวา่ยน ้า Fitness เป็นตน้ ส าหรับช่ือเสียงของโครงการก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค หากโครงการนั้นมีช่ือเสียงก็จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ 
เช่ือถือ และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบัการรับประกนั  
หลงัการขาย ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่จะดูแลเองในช่วง 1-2 ปีแรก หลงัจากนั้นทางโครงการ 
อาจจะจา้งนิติบุคคลเขา้มาดูแลหรือดูแลเอง ส าหรับดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัราคาท่ีมี  
ความเหมาะสม โดยราคาจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง ขนาดหอ้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก  
มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน เป็นตน้  ส่วนเง่ือนไขการผอ่นช าระ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัเง่ือนไข  
การผอ่นช าระท่ีมีความหลากหลายและมีความยดืหยุน่ อาทิเช่น เง่ือนไขการผอ่นช าระแบบ Balloon 
คือการจ่ายค่างวดจ านวนนอ้ย ๆ ในช่วงแรก และช่วงหลงั ๆ จะจ่ายเป็นกอ้นใหญ่หรือการผอ่นช าระ
เท่ากนัในทุก ๆ งวด เป็นตน้ นอกจากนั้นอตัราค่าใชจ่้ายส่วนกลางก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
อาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั เน่ืองจากการซ้ืออาคารชุดมีผูดู้แลและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ดงันั้นจึงตอ้งมีการช าระค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัส านกังานขาย และท าเลท่ีตั้ง โดยส านกังานขายควรตั้งอยูท่ี่โครงการ เพราะท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถชมสถานท่ีจริงได ้นอกจากนั้นควรตั้งอยูใ่กลถ้นนหรืออยูใ่นท าเลท่ีสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก ส่วนท าเลท่ีตั้ง ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัท าเลท่ีตั้งท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
ใกลก้บัสถานท่ีท างาน ใกลห้า้งสรรพสินคา้ ใกลส้ถานศึกษา ใกลต้ลาด เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมี
ผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัท าเลท่ีตั้งท่ีเห็นววิทะเล ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา โดยการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะป้าย Billboards 
และป้ายกองโจร นอกจากนั้นการโฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ต หรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท าใหผู้บ้ริโภค
สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน ๆ ไดง่้ายข้ึน นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบั
การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลด แลก แจก แถม ส่วนการขายโดยบุคคล ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
กบัการขายโดยบุคคลหรือการไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขาย โดยพนกังานขายตอ้งมีทกัษะและ
ความเช่ียวชาญในการขาย นอกจากนั้นตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ส่วนกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
หรือการออกบูธ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงการออกบูธเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้เก่ียวกบัโครงการ 
 3.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค โดย
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะนิสัยของผูบ้ริโภคนั้นมีอิทธิพลต่อการซ้ือ
อาคารชุดมาก เช่น ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมหมู่หรือชอบการเลียนแบบผูอ่ื้นจึงตดัสินใจซ้ืออาคารชุด 
ส่วนวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ
บุคคลในครอบครัว รองลงมาคือเพื่อน ส าหรับชั้นทางสังคมและฐานะก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  
การซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั เน่ืองจากการซ้ืออาคารชุดแสดงถึงการเป็นคนท่ีมีฐานะ
และไดรั้บการยอมรับจากสังคมอีกดว้ย 
 4.  ปัจจยัดา้นจิตวทิยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจ ซ่ึงแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีจะไปกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
การส่งเสริมการขายดว้ยการลด แลก แจก แถมถือเป็นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือท าเลท่ีตั้ง การใหบ้ริการของพนกังานขาย และราคา ส่วนการรับรู้
และการเรียนรู้ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการรับรู้และการเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ โดย  
การรับรู้ขอ้มูลอยา่งละเอียดครบถว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากท าใหผู้บ้ริโภคสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจหรือน าไป
เปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน ๆ ได ้นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบัการรับรู้และเรียนรู้
เก่ียวกบัช่ือเสียงของโครงการ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจมากยิง่ข้ึน ส่วนความเช่ือและ
ทศันคติ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัความเช่ือในเร่ืองของศาสตร์ฮวงจุย้  ไดแ้ก่ ทิศและหวันอน  
เป็นตน้ 
 5.  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภค
ใหค้วามส าคญักบัเศรษฐกิจ ซ่ึงหากเศรษฐกิจดีหรือตกต ่ายอ่มมีผลต่อรายไดแ้ละความสามารถ  
ในการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค นอกจากนั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีข้ึนสูงหรือลดต ่าลง มีผลต่อจ านวน
เงินท่ีใชใ้นการผอ่นช าระหน้ีรายเดือนและระยะเวลาการเป็นหน้ี ส่วนการเมืองการปกครอง 
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มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั เน่ืองจากปัจจุบนัปัญหาทาง
การเมืองของประเทศไทยส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการลงทุนทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อจ านวนผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ืออาคารชุด แต่ผูบ้ริโภคบางกลุ่มก็ไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการเมืองการปกครอง เน่ืองจากไม่ไดอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
ส่วนเทคโนโลย ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยใีนการก่อสร้าง ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีใชใ้น  
การก่อสร้างจะตอ้งสามารถก่อสร้างใหเ้สร็จในเวลาอนัสั้น พร้อมทั้งมีความปลอดภยัและมัน่คง 
นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยใีนการรักษาความปลอดภยั ไดแ้ก่  
กลอ้งวงจรปิด ระบบคียก์าร์ดและเคร่ืองสแกนน้ิวมือ เป็นตน้ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกปลอดภยั  
มากข้ึนเม่ืออาศยัอยูใ่นอาคารชุด 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวจิยัเร่ือง การศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
อาคารชุดของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี สามารถอภิปรายผลการวจิยัตามสมมติฐานของการวจิยั
ไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค   
 จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยดา้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งพิจารณาจากรายได ้รายจ่าย และเงินออมของตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก 
เน่ืองจากอาคารชุดเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง ผูบ้ริโภคอาจจะน าเงินเก็บหรือกูย้มืเงินจากธนาคาร
เพื่อมาใชใ้นการผอ่นหรือช าระหน้ี ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการตดัสินใจซ้ือ
อาคารชุด ซ่ึงจะเห็นไดอี้กวา่ดา้นอายแุละล าดบัขั้นของวงจรชีวติก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกนั ส าหรับอาย ุ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงวยัท างานจะนิยมซ้ืออาคารชุดมากท่ีสุด เน่ืองจากวยัท างานเป็นวยัท่ีมี
ความมัน่คงทางการเงิน ดงันั้นจึงมีความสามารถในการผอ่นช าระหน้ี ส่วนล าดบัขั้นของวงจรชีวติ 
คนโสดเป็นกลุ่มท่ีนิยมซ้ืออาคารชุดมากท่ีสุด เน่ืองจากตอ้งการแยกออกมาจากครอบครัว ตอ้งการ
ความเป็นอิสระ ตอ้งการหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งอาคารชุดก็มีขนาดพื้นท่ีหอ้ง
จ ากดัจึงเหมาะส าหรับคนโสด นอกจากนั้นดา้นอาชีพก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภค โดยจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัจะนิยมซ้ืออาคารชุดเพื่ออยูอ่าศยั 
มากท่ีสุด เน่ืองจากเม่ือเปรียบค่าเช่าหอพกัหรืออพาร์ทเมน้ทก์บัการผอ่นช าระคอนโดในแต่ละเดือน
มีความแตกต่างกนันอ้ย นอกจากนั้นการซ้ืออาคารชุด ผูบ้ริโภคยงัมีกรรมสิทธ์ิในการถือครอง  
อีกดว้ย ดงันั้นพนกังานบริษทัจึงตดัสินใจซ้ืออาคารชุดมากกวา่การเช่าหอพกัหรืออพาร์ทเมน้ท ์  
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ส่วนดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ืออาคารชุดมีรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ เป็นคนท่ีชอบความสงบ ชอบความเป็นส่วนตวั ชอบความสะดวกสบาย ชอบธรรมชาติ และ
ชอบเขา้สังคม ดงันั้นผูบ้ริโภคควรเลือกซ้ืออาคารชุดใหต้รงกบัรูปแบบการด าเนินของผูบ้ริโภค  
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (2003) ท่ีกล่าววา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงของลกัษณะของผูซ้ื้อ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค  
 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของโครงการและส านกังานขายของโครงการ โดยท าเลท่ีตั้งของโครงการนั้น  
ควรตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี อยูใ่กลส้ถานท่ีท างาน อยูใ่กลแ้หล่งสาธารณูปโภค อยูใ่กลร้ะบบขนส่ง 
มองเห็นววิทะเล และสามารถเดินทางไดส้ะดวก ส่วนส านกังานขายควรตั้งอยูท่ี่เดียวกนักบั
โครงการ เพราะท าใหผู้บ้ริโภคเห็นสภาพจริงของโครงการได ้นอกจากนั้นส านกังานขายควร  
มีหอ้งตวัอยา่งใหช้ม เพื่อง่ายต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ส่วนดา้นผลิตภณัฑก์็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั โดยผูบ้ริโภคจะค านึงถึงการรับประกนั  
หลงัการขายเป็นหลกั เน่ืองจากการอาศยัอยูใ่นอาคารชุดเป็นการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีการรับประกนัหลงัการขายหรือมีผูท่ี้จะเขา้มาดูแล เพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้กนั
ระหวา่งผูพ้กัอาศยั นอกจากนั้นผูบ้ริโภคยงัใหค้วามส าคญักบัรูปแบบและการออกแบบอาคารชุด 
โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการหอ้งแบบ One bed room ท่ีมีการออกแบบอยา่งลงตวั ใชพ้ื้นท่ีหอ้ง
ไดอ้ยา่งคุม้ค่า เน่ืองจากอาคารชุดส่วนใหญ่มีพื้นท่ีนอ้ย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการแบ่งหอ้งใหเ้ป็น
สัดส่วน ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกในโครงการ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกนั เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคเสียค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ดงันั้นจึงตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกบั 
อตัราค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป ส าหรับช่ือเสียงของโครงการ ผูบ้ริโภคก็ใหค้วามส าคญั เน่ืองจากเป็น  
ส่ิงท่ีจะรับประกนัความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดว้า่โครงการจะสร้างเสร็จแน่นอน  นอกจากนั้น 
ดา้นราคาก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบั
ราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัขนาดหอ้ง ท าเลท่ีตั้ง ความสูงของชั้น การออกแบบและการตกแต่ง  
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะน าราคาไปเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน เพื่อประกอบการตดัสินใจ ส าหรับเง่ือนไข
การผอ่นช าระ ผูป้ระกอบการควรมีเง่ือนไขการผอ่นช าระท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บั
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความสามารถในการผอ่นช าระท่ีแตกต่างกนั  ส่วนอตัราค่าใชจ่้าย
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ส่วนกลางควรมีความเหมาะสมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจดัให ้ส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาด
ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค แต่มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัการขายโดยบุคคลหรือพนกังานขายมากท่ีสุด เน่ืองจากการซ้ืออาคารชุดนั้น 
ผูบ้ริโภคตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัพนกังาน ดงันั้นพนกังานขายควรมีทกัษะท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ 
ท่ีดี ตลอดจนตอ้งมีความรู้และความสามารถในการใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับ
การโฆษณาผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์อาทิเช่น ป้าย Billboards  
ป้ายกองโจร เป็นตน้ เน่ืองจากสามารถมองเห็นไดง่้าย ส่วนการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัการลด แลก แจก แถม เน่ืองจากเป็นการกระตุน้ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ
เพิ่มมากข้ึน จากท่ีกล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตลาดสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (1997) 
ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดา้นการตลาดเป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้ซ้ื้อเกิดความตอ้งการอาคารชุด เป็นเหตุจูงใจ 
ท่ีท  าใหเ้กิดการซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาภา อรรถบูรณ์วงศ ์(2553) ท่ีกล่าววา่ ส่ิงกระตุน้
ทางการตลาด ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูซ้ื้อหอ้งชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภค 
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยมีอิทธิพลมากท่ีสุด ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจมากท่ีสุดคือบุคคลในครอบครัว เน่ืองจากอาคารชุดเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง ดงันั้นก่อน
การตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาคือเพื่อน 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคซ้ืออาคารชุดจากค าแนะน าหรือการบอกต่อจากเพื่อน ซ่ึงการบอกต่อถือเป็น  
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีมาก หากมีผูม้าเล่าให้ผูบ้ริโภคฟังถึงประสบการณ์การบริการท่ีดีท่ีไดรั้บ 
ยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีสูงข้ึน ส่วนชั้นทางสังคมและฐานะก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั เน่ืองจากการพกัอาศยัอยูใ่นอาคารชุดเป็น  
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ไดรั้บการยอมรับจากสังคม และไดอ้ยูร่่วมกนักบัคนในระดบัใกลเ้คียงกนั
หรือเสมือนเป็นการยกระดบัฐานะและชั้นทางสังคมของตนเอง นอกจากนั้นวฒันธรรมพื้นฐานก็มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั แต่มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บค่านิยมมาจากครอบครัว การเล้ียงดูจากครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผล  
ท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดท่ีแตกต่างกนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัดา้น
วฒันธรรมสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (2003) ท่ีกล่าววา่ วฒันธรรมเป็นปัจจยัหน่ึงในลกัษณะ
ของผูซ้ื้อท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนด  
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ความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมชาย  
ปัญญาวฒิุเลิศ (2549) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ืออาคารชุด  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นจิตวทิยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวทิยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยแรงจูงใจมีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจากโครงการอาจมีการจดัการ
ส่งเสริมการขายในส่วนของการลด แลก แจก แถม ไม่วา่จะเป็นการแถมเฟอร์นิเจอร์ แอร์ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือการใหส่้วนลดราคาหอ้ง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ส่วนดา้นการรับรู้และการเรียนรู้ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั เน่ืองจากการท่ีลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีละเอียดครบถว้นจากพนกังานขาย ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจหรือน าไปเปรียบเทียบกบั
โครงการอ่ืน ๆ ได ้นอกจากนั้นดา้นความเช่ือถือและทศันคติก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
อาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั แต่มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด โดยในเร่ืองของศาสตร์ฮวงจุย้ เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือวา่ทางโครงการน่าจะมีการก่อสร้างหรือปรับรูปแบบตามหลกัฮวงจุย้อยูแ่ลว้ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยา สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (2003) ท่ีกล่าววา่ 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยาเป็นส่วนหน่ึงของลกัษณะผูซ้ื้อท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดา้นจิตวทิยามีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ปัจจยัดา้นการรับรู้ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้น
บุคลิกภาพและแนวคิดเก่ียวกบัตนเองมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจ 
 สมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค 
 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยการเมืองการปกครองเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ปัญหาทางการเมืองของประเทศส่งผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการซ้ือ
อาคารชุดของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ในการลงทุน นอกจากนั้นผูบ้ริโภค  
ยงัตระหนกัถึงการใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบควรมีการวางแผนหรือก าหนดกลยทุธ์เพื่อ
รองรับปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นดา้นเศรษฐกิจก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
อาคารชุดของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั โดยเศรษฐกิจดีหรือตกต ่า ยอ่มมีผลต่อรายไดข้องผูบ้ริโภคและ
ความสามารถในการซ้ือ  ถา้สภาพเศรษฐกิจผนัผวนผูซ้ื้อจะระแวงหวัน่ไหวและจะชะลอเวลาซ้ือ
นานข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ีย โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนหรือลดต ่าลง มีผลต่อ  
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การผอ่นช าระหน้ีหรือระยะเวลาการเป็นหน้ีดว้ย  ส าหรับดา้นเทคโนโลยนีั้นก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั โดยเทคโนโลยใีนการก่อสร้าง ผูบ้ริโภค 
ใหค้วามส าคญักบับริษทัท่ีก่อสร้าง วสัดุท่ีทางโครงการน ามาใช ้ซ่ึงตอ้งเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพ 
เน่ืองจากส่ิงเหล่านั้นเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจในดา้นความปลอดภยัและ  
ความมัน่คง และส่วนเทคโนโลยใีนการรักษาความปลอดภยั ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั 
ระบบรักษาความปลอดภยัของโครงการ อาทิเช่น กลอ้งวงจรปิด คียก์าร์ด ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และ
ระบบสแกนน้ิวมือ เป็นตน้ เน่ืองจากมีผูพ้กัอาศยัอยูใ่นอาคารชุดร่วมกนัเป็นจ านวนมาก ดงันั้น
ผูบ้ริโภคจึงเห็นถึงความปลอดภยัของตนเองและทรัพยสิ์น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกับปัจจยั 
ดา้นอ่ืน ๆ นั้นมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Kotler (2003) ท่ีกล่าววา่ ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยเีป็นส่ิงกระตุน้ภายนอกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ  
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาภา อรรถบูรณ์วงศ ์(2553)  
ท่ีกล่าววา่ ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองการปกครองและวฒันธรรม
ส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยั โดยส่ิงกระตุน้น้ีเป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได ้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังนี ้ 
 ส าหรับผู้ประกอบการ 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผูป้ระกอบการควรก าหนดกลยทุธ์และสร้างความแตกต่างใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุล าดบัขั้นของ
วงจรชีวติ อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนัออกไปไดอ้ยา่ง
ตรงจุด  
 2.  ปัจจยัดา้นการตลาด 
  2.1  ผูป้ระกอบการควรศึกษาขอ้มูลในดา้นท าเลท่ีตั้งก่อนการตดัสินใจท าโครงการ
อาคารชุด เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภค  
มากท่ีสุด โดยควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีอยูใ่นท าเลท่ีดี ใกลแ้หล่งสาธารณูปโภค ใกลร้ะบบขนส่ง ซ่ึง
สามารถเดินทางไดส้ะดวก เน่ืองจากการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีมีจุดเด่นหรือจุดดึงดูดจะสามารถกระตุน้
การตดัสินใจซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากนั้นส านกังานขายของโครงการควร
ตั้งอยูท่ี่เดียวกนักบัโครงการ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเห็นสภาพจริงของโครงการได้ 
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  2.2  ผูป้ระกอบการควรมีการออกแบบอาคารชุดใหมี้ความทนัสมยัและมีความลงตวั 
โดยการออกแบบหอ้งชุดใหเ้ป็นสัดส่วน และสามารถใชพ้ื้นท่ีหอ้งไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 
นอกจากนั้นเนน้การออกแบบท่ีท าให้ผูอ้ยูอ่าศยัรู้สึกสะดวกสบาย  
  2.3  ผูป้ระกอบการควรมีการรับประกนัหลงัการขายหรือมีผูท่ี้จะเขา้มาดูแล เน่ืองจาก
การอาศยัอยูใ่นอาคารชุดเป็นการอยูร่่วมกนักบัคนจ านวนมาก ดงันั้นจึงควรมีผูท่ี้จะเขา้มาดูแล เพื่อ
ลดความขดัแยง้ระหวา่งผูพ้กัอาศยั 
  2.4  ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงคุณภาพในการสร้างคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะ
ส่ิงอ านวยความสะดวกใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและ 
ความน่าสนใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
  2.5  ผูป้ระกอบการควรก าหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการช าระเงินใหมี้ 
ความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความสามารถ 
ในการผอ่นช าระท่ีแตกต่างกนั 
  2.6  ผูป้ระกอบการควรจดัใหมี้การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่วา่ 
จะเป็นป้ายโฆษณาต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ ใหมี้ความน่าสนใจเพื่อใหผู้บ้ริโภค
ไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้  
  2.7  ผูป้ระกอบการควรมีการฝึกอบรมพนกังานขายเก่ียวกบัการทกัษะ 
ในการติดต่อส่ือสาร โดยพนกังานขายท่ีดีควรมีทกัษะและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ตลอดจนตอ้งมีความรู้
และความสามารถในการใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.8  ผูป้ระกอบการควรมีการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างและหลากหลาย เช่น  
การจบัฉลาก ของแถม ส่วนลดเงินสด เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
 3. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
 ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ นัน่คือ บุคคลใน
ครอบครัว ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูอิ้ทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด ดงันั้นควรมีการจดั
กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมหรือกระตุน้ใหพ้นกังานขายเขา้ไปติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั
รายละเอียดของโครงการอาคารชุด เพื่อดึงดูดการตดัสินใจของผูมี้อิทธิพลดงักล่าว  
 4. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
  4.1  ผูป้ระกอบควรมีการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด 
อาทิเช่น การลด แลก แจก แถม เป็นตน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
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  4.2  ผูป้ระกอบการควรสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจากว่า
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้และเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น การรับรู้และการเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือเสียงของ
โครงการ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรน าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  
ท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อสร้างความมัน่ใจและสามารถดึงดูดการตดัสินใจซ้ือใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
  4.3  ผูป้ระกอบการควรเลือกท าเลท่ีตั้ง ออกแบบโครงการ และออกแบบหอ้ง  
ตามหลกัฮวงจุย้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความเช่ือในเร่ืองฮวงจุย้ เช่น ทิศของเตียงนอน ทิศทางของลม 
เป็นตน้ 
 5. ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  
  5.1  ผูป้ระกอบการควรมีวางแผนและก าหนดกลยทุธ์เพื่อรองรับปัญหาการเมืองและ
ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า อาทิเช่น การท าโปรโมชัน่ผอ่นในราคาถูก การตกแต่งพร้อมเขา้อยูฟ่รี  
หรือการจดัทีมบริการหลงัการขายส าหรับผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาคารชุดเพื่อปล่อยเช่า เป็นตน้  
เพื่อเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคใหมี้ความมัน่ใจในการซ้ือขายอาคารชุดมากข้ึน  
  5.2  ผูป้ระกอบการควรเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพในการก่อสร้าง เพื่อสร้างความมัน่ใจ
และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
  5.3  ผูป้ระกอบการควรมีเทคโนโลยใีนการรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่น  
กลอ้งวงจรปิด คียก์าร์ด ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบสแกนน้ิว เป็นตน้ เพื่อความปลอดภยั 
ของตวัผูบ้ริโภคเองและทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคดว้ย 
 ส าหรับผู้บริโภค 
 1.  ผูบ้ริโภคควรใหค้วามส าคญักบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคเป็นอนัอนัดบั
แรกก่อนการตดัสินใจซ้ืออาคารชุด ไดแ้ก่ รายได ้รายจ่าย และเงินออม เน่ืองจากอาคารชุดเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการตดัสินใจซ้ือ 
 2.  ผูบ้ริโภคควรใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ EIA 
Approve เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากโครงการอาคารชุดจะตอ้งผา่นการวเิคราะห์ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม แต่อาจมีโครงการบางโครงการท่ีไม่ผา่นการอนุมติัจาก EIA และน าโครงการออกมา
ขายก่อน ซ่ึงอาจจะส่งผลใหโ้ครงการถูกระงบัการก่อสร้างและอาจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเส่ียง
หรือเกิดปัญหาตามมาได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากจงัหวดัชลบุรี เพื่อใหท้ราบ
ถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
วา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
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  2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมและขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ืออาคารชุดของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
 
 
 


