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การซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี (A PRIORITY STUDY OF FACTORS
CONTRIBUTING TO BUYING BEHAVIOR OF CONDOMINIUM IN CHON BURI
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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค แบ่งวิธีการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและมีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุ ด
ในเขตจังหวัดชลบุรี จานวน 478 คน สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ความเบ้ ความโด่ง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ส่ วนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ ระกอบการโครงการอาคารชุด จานวน 8 คน พนักงานขาย จานวน 4 คน
และผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและมีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุดในเขตจังหวัดชลบุรี จานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้ น 16 คน
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ
354.557 ที่องศาอิสระ (df) 102 ค่าความน่าจะเป็ น (p-value) เท่ากับ 0.000 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์
(2/ df) เท่ากับ 3.476 ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) เท่ากับ 0.917 ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.875 ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
เชิงเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.951 และค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA)
เท่ากับ 0.072 นอกจากนั้นยังพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านการตลาด ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านอื่น ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยปัจจัยด้าน
การตลาดเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านอื่น ๆ ตามลาดับ
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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 อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อให้
ทราบถึงระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค จากนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั และ
ตั้งสมมติฐานการวิจยั ไว้ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุด
ของผูบ้ ริ โภค 2) ปัจจัยด้านการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
3) ปั จจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค 4) ปัจจัยด้าน
จิตวิทยามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค และ 5) ปั จจัยด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั คาถามเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาคาตอบจากคาถาม
ดังกล่าวจากตัวแปรแฝงที่กาหนดไว้ในกรอบแนวความคิดการวิจยั ที่มีท้ งั หมด 5 ตัวแปร คือ
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการตลาด 3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ
5) ปัจจัยด้านอื่น ๆ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลสรุ ปในการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนคือผลสรุ ปการวิจยั
เชิงปริ มาณจากผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและมีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุดในเขตพื้นที่จงั หวัดชลบุ รี
และผลสรุ ปการวิจยั เชิงคุณภาพจากผูป้ ระกอบการโครงการอาคารชุด พนักงานขายอาคารชุด และ
ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและมีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุดในเขตพื้นที่จงั หวัดชลบุรี ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจ
ซื้ อและมีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุดที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 478 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 306 คน และเพศชาย จานวน 107 คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 25-35 ปี มากที่สุด จานวน 267 คน
ส่ วนระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 359 คน สาหรับสถานภาพ
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มีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 331 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
จานวน 213 คน และรายได้ ส่ วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน จานวน 190
คน
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและ
มีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุด มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความคิดเห็นขององค์ประกอบย่อยปั จจัยส่ วนบุคคลจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุดได้ดงั นี้ ด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ( X = 4.64) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านอาชีพ
( X = 4.54) ด้านอายุและลาดับขั้นของชีวติ ( X = 4.49) และด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ
( X = 4.34) ตามลาดับ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและ
มีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุด มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความคิดเห็นขององค์ประกอบย่อยปั จจัยด้านการตลาดจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุดได้ดงั นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.41) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
( X = 4.39) ด้านราคา ( X = 4.25) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( X = 4.27) ตามลาดับ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรม พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและ
มีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุด มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความคิดเห็นขององค์ประกอบย่อยของปั จจัยด้านวัฒนธรรมจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดได้ดงั นี้ ด้านวัฒนธรรมพื้นฐาน ( X = 4.45) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านชั้นทางสังคม
และฐานะ ( X = 4.44) และด้านวัฒนธรรมกลุ่มย่อย ( X = 4.32) ตามลาดับ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและ
มีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุด มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32
ซึ่งสามารถเรี ยงลาดับความคิดเห็นขององค์ประกอบย่อยของปั จจัยด้านจิตวิทยาจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุดได้ดงั นี้ ด้านการรับรู ้และการเรี ยนรู ้ ( X = 4.45) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจ
( X = 4.43) และด้านความเชื่อและทัศนคติ ( X = 4.09) ตามลาดับ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่น ๆ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและ
มีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุด มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับความคิดเห็นขององค์ประกอบย่อยของปั จจัยด้านอื่น ๆ จากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุดได้ดงั นี้ ด้านเทคโนโลยี ( X = 4.76) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเมืองการปกครอง
( X = 4.50) และด้านเศรษฐกิจ ( X = 4.48) ตามลาดับ
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ผลสรุ ปการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) ในโมเดลวัด (Measurement model) ของสมการ
โครงสร้างของการศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรีที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ในโมเดลวัดของสมการ
โครงสร้างของการศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรีที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น พบว่า ค่าดัชนีที่ทดสอบความเหมาะสมของโมเดล
มีค่าดังต่อไปนี้ ค่า X2/ df เท่ากับ 3.476 (X2/ df ≤ 2) เป็ นค่าที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ ค่า GFI เท่ากับ 0.917
(GFI ≥ 0.90) เป็ นค่าที่ผา่ นเกณฑ์ ค่า NFI เท่ากับ 0.933 (NFI ≥ 0.90) เป็ นค่าที่ผา่ นเกณฑ์ ค่า CFI
เท่ากับ 0.951 (CFI ≥ 0.90) เป็ นค่าที่ผา่ นเกณฑ์ และค่า RMSEA เท่ากับ 0.072 (RMSEA ≤ 0.05)
เป็ นค่าที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ จากค่าดัชนีต่าง ๆ สรุ ปได้วา่ โมเดลมีความสอดคล้องเหมาะสมปานกลางกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลสรุ ปการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค จากการหา
ความสอดคล้องขององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second order confirmatory factor analysis:
2nd CFA) ในโมเดลวัด (Measurement model) ของสมการโครงสร้างของการศึกษาระดับ
ความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี
ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญ
ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านการตลาด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.948
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับองค์ประกอบย่อยของปั จจัยด้านการตลาดจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ได้ดงั นี้ ช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.795 รองลงมา
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.782 การส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.692 และราคา โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.650 ตามลาดับ
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.942
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับองค์ประกอบย่อยของปั จจัยส่ วนบุคคลจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดงั นี้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.716 รองลงมา ได้แก่ อายุ
และลาดับขั้นวงจรชีวติ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.707 อาชีพ โดยมีค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบเท่ากับ 0.680 และรู ปแบบการดาเนินชีวติ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.582
ตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ เชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.923
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับองค์ประกอบย่อยของปั จจัยด้านวัฒนธรรมจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ได้ดงั นี้ วัฒนธรรมกลุ่มย่อยมากที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.705 รองลงมา ได้แก่
ชนชั้นทางสังคมและฐานะ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.684 และวัฒนธรรมพื้นฐาน
โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.516 ตามลาดับ
4. ปั จจัยด้านจิตวิทยา โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.917
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับองค์ประกอบย่อยของปั จจัยด้านจิตวิทยาจากมากที่ สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดงั นี้
แรงจูงใจมากที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.784 รองลงมา ได้แก่ การรับรู้และ
การเรี ยนรู้ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.744 และความเชื่อถือและทัศนคติ โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.488 ตามลาดับ
5. ปัจจัยด้านอื่น ๆ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เชิงวิถี (Path coefficient) เท่ากับ 0.911
ซึ่ งสามารถเรี ยงลาดับองค์ประกอบย่อยของปั จจัยส่ วนบุคคลจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดงั นี้
การเมืองการปกครองมากที่สุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.939 รองลงมา ได้แก่
เศรษฐกิจ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.859 และเทคโนโลยี โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.690 ตามลาดับ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากการหาความสอดคล้องของ
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second order confirmatory factor analysis: 2nd CFA) ในโมเดล
วัด (Measurement model) ของสมการโครงสร้างของการศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรีที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิจยั พบว่า มีค่า P-value = 0.000 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิจยั พบว่า มีค่า P-value = 0.000 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความว่า ปั จจัย
ด้านการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า มีค่า P-value = 0.000 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความ
ว่า ปั จจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิจยั พบว่า มีค่า P-value = 0.000 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความว่า ปั จจัย
ด้านจิตวิทยามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิจยั พบว่า มีค่า P-value = 0.000 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธ สมมติฐาน H0 หมายความว่า ปั จจัย
ด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จานวน 16 คน
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผูป้ ระกอบการ จานวน 8 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 1 คน มี
อายุระหว่าง 25-46 ปี พนักงานขาย จานวน 4 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน มีอายุ
ระหว่าง 28-31 ปี และผูบ้ ริ โภคที่มีความตั้งใจซื้ อและมีประสบการณ์ซ้ื ออาคารชุด จานวน 4 คน
จาแนกเป็ นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน มีอายุระหว่าง 23-31 ปี
ผลสรุ ปการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั ของ
การศึกษาระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขต
จังหวัดชลบุรี ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญกับอายุและลาดับขั้นของวงจรชีวติ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื ออาคารชุดส่ วนใหญ่เป็ นคนวัย
ทางาน นอกจากนั้นยังมีวยั รุ่ นที่เพิ่งเริ่ มทางานก็ตดั สิ นใจซื้ ออาคารชุดเช่นเดียวกัน เนื่องจากราคา
หอพักมีราคาใกล้เคียงกับการผ่อนชาระอาคารชุด อีกทั้งยังมีวยั สู งอายุหรื อผูท้ ี่เกษียณอายุแล้ว
ที่ตดั สิ นใจซื้ ออาคารชุด เนื่องจากอาคารชุดมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน โดยผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด ส่ วนอาชีพ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่นิยมซื้ ออาคารชุดคือผูบ้ ริ โภคที่ประกอบ
อาชีพธุ รกิจส่ วนตัวและอาชีพพนักงานบริ ษทั ทัว่ ไป โดยผูท้ ี่ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวนิยมซื้ อ
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เพื่อการลงทุน ส่ วนผูท้ ี่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั ทัว่ ไปนิยมซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัย ส่ วนสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภค ถือเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องพิจารณาก่อนการเลือกซื้ ออาคารชุด โดย
ผูบ้ ริ โภคจะประเมินจากงบประมาณของตนเองว่ามีความสามารถซื้ อได้หรื อไม่ สาหรับรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื ออาคารชุดนั้นก็จะมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น
เป็ นคนที่ชอบความเป็ นส่ วนตัว ชอบความสงบ ชอบความสะดวกสบาย และเป็ นคนที่ชอบเข้าสังคม
เป็ นต้น
2. ปั จจัยด้านการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค โดยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการออกแบบและรู ปแบบของห้อง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยม
ซื้ ออาคารชุดแบบ One bed room ที่มีการออกแบบและแบ่งสัดส่ วนห้องได้อย่างลงตัว ส่ วนขนาด
ห้องและพื้นที่ใช้สอยนั้น ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน โดยขนาดห้องที่เล็กที่สุด คือ 27
ตารางเมตร และขนาดห้องใหญ่ที่สุด คือ 144 ตารางเมตร นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับ
โครงการอาคารชุดที่มีเฟอร์ นิเจอร์ ทนั สมัยและครบครันอีกด้วย ส่ วนสิ่ งอานวยความสะดวกของ
โครงการ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับโครงการที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น
ที่จอดรถ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ า Fitness เป็ นต้น สาหรับชื่อเสี ยงของโครงการก็มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หากโครงการนั้นมีชื่อเสี ยงก็จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจ
เชื่อถือ และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับการรับประกัน
หลังการขาย ซึ่งโครงการส่ วนใหญ่จะดูแลเองในช่วง 1-2 ปี แรก หลังจากนั้นทางโครงการ
อาจจะจ้างนิติบุคคลเข้ามาดูแลหรื อดูแลเอง สาหรับด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับราคาที่มี
ความเหมาะสม โดยราคาจะต้องมีความเหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั ขนาดห้อง สิ่ งอานวยความสะดวก
มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน เป็ นต้น ส่ วนเงื่อนไขการผ่อนชาระ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับเงื่อนไข
การผ่อนชาระที่มีความหลากหลายและมีความยืดหยุน่ อาทิเช่น เงื่อนไขการผ่อนชาระแบบ Balloon
คือการจ่ายค่างวดจานวนน้อย ๆ ในช่วงแรก และช่วงหลัง ๆ จะจ่ายเป็ นก้อนใหญ่หรื อการผ่อนชาระ
เท่ากันในทุก ๆ งวด เป็ นต้น นอกจากนั้นอัตราค่าใช้จ่ายส่ วนกลางก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน เนื่องจากการซื้ ออาคารชุดมีผดู ้ ูแลและสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการชาระค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง ส่ วนด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับสานักงานขาย และทาเลที่ต้ งั โดยสานักงานขายควรตั้งอยูท่ ี่โครงการ เพราะทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถชมสถานที่จริ งได้ นอกจากนั้นควรตั้งอยูใ่ กล้ถนนหรื ออยูใ่ นทาเลที่สามารถ
เดินทางได้สะดวก ส่ วนทาเลที่ต้ งั ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับทาเลที่ต้ งั ที่สามารถเดินทางได้สะดวก
ใกล้กบั สถานที่ทางาน ใกล้หา้ งสรรพสิ นค้า ใกล้สถานศึกษา ใกล้ตลาด เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมี
ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับทาเลที่ต้ งั ที่เห็นวิวทะเล ส่ วนด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการโฆษณา โดยการโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยเฉพาะป้ าย Billboards
และป้ ายกองโจร นอกจากนั้นการโฆษณาผ่านอินเทอร์ เน็ต หรื อเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับ
การส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ การลด แลก แจก แถม ส่ วนการขายโดยบุคคล ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับการขายโดยบุคคลหรื อการได้รับคาแนะนาจากพนักงานขาย โดยพนักงานขายต้องมีทกั ษะและ
ความเชี่ยวชาญในการขาย นอกจากนั้นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส่ วนกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
หรื อการออกบูธ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งการออกบูธเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้เกี่ยวกับโครงการ
3. ปั จจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค โดย
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะนิสัยของผูบ้ ริ โภคนั้นมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
อาคารชุดมาก เช่น ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมหมู่หรื อชอบการเลียนแบบผูอ้ ื่นจึงตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุ ด
ส่ วนวัฒนธรรมกลุ่มย่อย ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคมากที่สุดคือ
บุคคลในครอบครัว รองลงมาคือเพื่อน สาหรับชั้นทางสังคมและฐานะก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน เนื่องจากการซื้ ออาคารชุดแสดงถึงการเป็ นคนที่มีฐ านะ
และได้รับการยอมรับจากสังคมอีกด้วย
4. ปั จจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจ ซึ่ งแรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่จะไปกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
การส่ งเสริ มการขายด้วยการลด แลก แจก แถมถือเป็ นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมาคือทาเลที่ต้ งั การให้บริ การของพนักงานขาย และราคา ส่ วนการรับรู ้
และการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการรับรู ้และการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ โดย
การรับรู ้ขอ้ มูลอย่างละเอียดครบถ้วนมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
เนื่องจากทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจหรื อนาไป
เปรี ยบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ได้ นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับการรับรู ้และเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับชื่อเสี ยงของโครงการ ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น ส่ วนความเชื่อและ
ทัศนคติ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับความเชื่อในเรื่ องของศาสตร์ ฮวงจุย้ ได้แก่ ทิศและหัวนอน
เป็ นต้น
5. ปั จจัยด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจ ซึ่ งหากเศรษฐกิ จดีหรื อตกต่าย่อมมีผลต่อรายได้และความสามารถ
ในการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ข้ ึนสู งหรื อลดต่าลง มีผลต่อจานวน
เงินที่ใช้ในการผ่อนชาระหนี้รายเดือนและระยะเวลาการเป็ นหนี้ ส่ วนการเมืองการปกครอง
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มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน เนื่องจากปั จจุบนั ปั ญหาทาง
การเมืองของประเทศไทยส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการลงทุนทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อจานวนผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ ออาคารชุด แต่ผบู ้ ริ โภคบางกลุ่มก็ไม่ได้ให้
ความสาคัญกับการเมืองการปกครอง เนื่องจากไม่ได้อยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนเทคโนโลยี ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ซึ่ งเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การก่อสร้างจะต้องสามารถก่อสร้างให้เสร็ จในเวลาอันสั้น พร้อมทั้งมีความปลอดภัยและมัน่ คง
นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย ได้แก่
กล้องวงจรปิ ด ระบบคียก์ าร์ ดและเครื่ องสแกนนิ้วมือ เป็ นต้น ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกปลอดภัย
มากขึ้นเมื่ออาศัยอยูใ่ นอาคารชุด

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานของการวิจยั
ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลมากที่สุด
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคต้องพิจารณาจากรายได้ รายจ่าย และเงิ นออมของตนเองก่อนเป็ นอันดับแรก
เนื่องจากอาคารชุดเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสู ง ผูบ้ ริ โภคอาจจะนาเงินเก็บหรื อกูย้ มื เงินจากธนาคาร
เพื่อมาใช้ในการผ่อนหรื อชาระหนี้ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสิ นใจซื้ อ
อาคารชุด ซึ่ งจะเห็นได้อีกว่าด้านอายุและลาดับขั้นของวงจรชีวติ ก็มีอิทธิ พลเช่นเดียวกัน สาหรับอายุ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุอยูใ่ นช่วงวัยทางานจะนิยมซื้ ออาคารชุดมากที่สุด เนื่องจากวัยทางานเป็ นวัยที่มี
ความมัน่ คงทางการเงิน ดังนั้นจึงมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้ ส่ วนลาดับขั้นของวงจรชีวติ
คนโสดเป็ นกลุ่มที่นิยมซื้ ออาคารชุดมากที่สุด เนื่องจากต้องการแยกออกมาจากครอบครัว ต้องการ
ความเป็ นอิสระ ต้องการหาความรู ้หรื อประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกทั้งอาคารชุดก็มีขนาดพื้นที่หอ้ ง
จากัดจึงเหมาะสาหรับคนโสด นอกจากนั้นด้านอาชีพก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภค โดยจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั จะนิ ยมซื้ ออาคารชุดเพื่ออยูอ่ าศัย
มากที่สุด เนื่องจากเมื่อเปรี ยบค่าเช่าหอพักหรื อ อพาร์ ทเม้นท์กบั การผ่อนชาระคอนโดในแต่ละเดือน
มีความแตกต่างกันน้อย นอกจากนั้นการซื้ ออาคารชุด ผูบ้ ริ โภคยังมีกรรมสิ ทธิ์ ในการถือครอง
อีกด้วย ดังนั้นพนักงานบริ ษทั จึงตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุดมากกว่าการเช่าหอพักหรื ออพาร์ ทเม้นท์
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ส่ วนด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ ออาคารชุดมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ เป็ นคนที่ชอบความสงบ ชอบความเป็ นส่ วนตัว ชอบความสะดวกสบาย ชอบธรรมชาติ และ
ชอบเข้าสังคม ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรเลือกซื้ ออาคารชุดให้ตรงกับรู ปแบบการดาเนินของผูบ้ ริ โภค
จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นปั จจัยหนึ่งของลักษณะของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีอิทธิ พลมากที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
คานึงถึงทาเลที่ต้ งั ของโครงการและสานักงานขายของโครงการ โดยทาเลที่ต้ งั ของโครงการนั้น
ควรตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดี อยูใ่ กล้สถานที่ทางาน อยูใ่ กล้แหล่งสาธารณูปโภค อยูใ่ กล้ระบบขนส่ ง
มองเห็นวิวทะเล และสามารถเดินทางได้สะดวก ส่ วนสานักงานขายควรตั้งอยูท่ ี่เดียวกันกับ
โครงการ เพราะทาให้ผบู ้ ริ โภคเห็นสภาพจริ งของโครงการได้ นอกจากนั้นสานักงานขายควร
มีหอ้ งตัวอย่างให้ชม เพื่อง่ายต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ก็มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ ออาคารชุ ดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน โดยผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงการรับประกัน
หลังการขายเป็ นหลัก เนื่องจากการอาศัยอยูใ่ นอาคารชุดเป็ นการอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่น ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้องมีการรับประกันหลังการขายหรื อมีผทู ้ ี่จะเข้ามาดูแล เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างผูพ้ กั อาศัย นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับรู ปแบบและการออกแบบอาคารชุด
โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการห้องแบบ One bed room ที่มีการออกแบบอย่างลงตัว ใช้พ้นื ที่หอ้ ง
ได้อย่างคุม้ ค่า เนื่องจากอาคารชุดส่ วนใหญ่ มีพ้นื ที่นอ้ ย ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการแบ่งห้องให้เป็ น
สัดส่ วน ส่ วนสิ่ งอานวยความสะดวกในโครงการ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคเสี ยค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง ดังนั้นจึงต้องการสิ่ งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
อัตราค่าใช้จ่ายที่เสี ยไป สาหรับชื่อเสี ยงของโครงการ ผูบ้ ริ โภคก็ให้ความสาคัญ เนื่องจากเป็ น
สิ่ งที่จะรับประกันความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้วา่ โครงการจะสร้างเสร็ จแน่นอน นอกจากนั้น
ด้านราคาก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับ
ราคาที่มีความเหมาะสมกับขนาดห้อง ทาเลที่ต้ งั ความสู งของชั้น การออกแบบและการตกแต่ง
ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะนาราคาไปเปรี ยบเทียบกับโครงการอื่น เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ สาหรับเงื่อนไข
การผ่อนชาระ ผูป้ ระกอบการควรมีเงื่อนไขการผ่อนชาระที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั
ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความสามารถในการผ่อนชาระที่แตกต่างกัน ส่ วนอัตราค่าใช้จ่าย
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ส่ วนกลางควรมีความเหมาะสมกับสิ่ งอานวยความสะดวกที่จดั ให้ สาหรับด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค แต่มีอิทธิ พลน้อยที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับการขายโดยบุคคลหรื อพนักงานขายมากที่สุด เนื่องจากการซื้ ออาคารชุดนั้น
ผูบ้ ริ โภคต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับพนักงาน ดังนั้นพนักงานขายควรมีทกั ษะที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ตลอดจนต้องมีความรู ้และความสามารถในการให้คาแนะนาแก่ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี สาหรับ
การโฆษณาผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ อาทิเช่น ป้ าย Billboards
ป้ ายกองโจร เป็ นต้น เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ง่าย ส่ วนการส่ งเสริ มการขายผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับการลด แลก แจก แถม เนื่องจากเป็ นการกระตุน้ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อ
เพิม่ มากขึ้น จากที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับปั จจัยด้านการตลาดสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (1997)
ที่กล่าวว่า ปั จจัยด้านการตลาดเป็ นปัจจัยที่ทาให้ผซู ้ ้ื อเกิดความต้องการอาคารชุด เป็ นเหตุจูงใจ
ที่ทาให้เกิดการซื้ อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ (2553) ที่กล่าวว่า สิ่ งกระตุน้
ทางการตลาด ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตอบสนองของผูซ้ ้ื อห้องชุดพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยวัฒนธรรมกลุ่มย่อยมีอิทธิ พลมากที่สุด ซึ่ งผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจมากที่สุดคือบุคคลในครอบครัว เนื่องจากอาคารชุดเป็ นสิ นค้าที่มีราคาสู ง ดังนั้นก่อน
การตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคจะขอคาปรึ กษาหรื อคาแนะนาจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาคือเพื่อน
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคซื้ ออาคารชุดจากคาแนะนาหรื อการบอกต่อจากเพื่อน ซึ่ งการบอกต่อถือเป็ น
การประชาสัมพันธ์ที่ดีมาก หากมีผมู ้ าเล่าให้ผบู้ ริ โภคฟังถึงประสบการณ์การบริ การที่ดีที่ได้รับ
ย่อมส่ งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อที่สูงขึ้น ส่ วนชั้นทางสังคมและฐานะก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน เนื่องจากการพักอาศัยอยูใ่ นอาคารชุดเป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับการยอมรับจากสังคม และได้อยูร่ ่ วมกันกับคนในระดับใกล้เคียงกัน
หรื อเสมือนเป็ นการยกระดับฐานะและชั้นทางสังคมของตนเอง นอกจากนั้นวัฒนธรรมพื้นฐานก็มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน แต่มีอิทธิ พลน้อยที่สุด เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับค่านิยมมาจากครอบครัว การเลี้ยงดูจากครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน ส่ งผล
ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดที่แตกต่างกัน จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
วัฒนธรรมสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยหนึ่งในลักษณะ
ของผูซ้ ้ื อที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดยวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่กาหนด
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ความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมชาย
ปัญญาวุฒิเลิศ (2549) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมี ความสัมพันธ์ต่อการซื้ ออาคารชุด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยแรงจูงใจมีอิทธิพลมากที่สุด เนื่องจากโครงการอาจมีการจัดการ
ส่ งเสริ มการขายในส่ วนของการลด แลก แจก แถม ไม่วา่ จะเป็ นการแถมเฟอร์ นิเจอร์ แอร์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อการให้ส่วนลดราคาห้อง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่สาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนด้านการรับรู ้และการเรี ยนรู ้ก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน เนื่องจากการที่ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนจากพนักงานขาย ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจหรื อ นาไปเปรี ยบเทียบกับ
โครงการอื่น ๆ ได้ นอกจากนั้นด้านความเชื่อถือและทัศนคติก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน แต่มีอิทธิ พลน้อยที่สุด โดยในเรื่ องของศาสตร์ ฮวงจุย้ เนื่องจาก
ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อว่าทางโครงการน่าจะมีการก่อสร้างหรื อปรับรู ปแบบตามหลักฮวงจุย้ อยูแ่ ล้ว
จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับปั จจัยด้านจิตวิทยา สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า
ปั จจัยด้านจิตวิทยาเป็ นส่ วนหนึ่งของลักษณะผูซ้ ้ื อที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณะ กสิ บุตร (2554) ที่กล่าวว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยามีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านการเรี ยนรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านอื่น ๆ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรี โดยการเมืองการปกครองเป็ นปัจจั ยที่มีอิทธิพลมากที่สุด เนื่องจาก
ปั ญหาทางการเมืองของประเทศส่ งผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาคารชุดของผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคขาดความเชื่อมัน่ ในการลงทุน นอกจากนั้นผูบ้ ริ โภค
ยังตระหนักถึงการใช้จ่ายเพิม่ มากขึ้น ดังนั้นผูป้ ระกอบควรมีการวางแผนหรื อกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
รองรับปั ญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นด้านเศรษฐกิจก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อาคารชุดของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน โดยเศรษฐกิจดีหรื อตกต่า ย่อมมีผลต่อรายได้ของผูบ้ ริ โภคและ
ความสามารถในการซื้ อ ถ้าสภาพเศรษฐกิจผันผวนผูซ้ ้ื อจะระแวงหวัน่ ไหวและจะชะลอเวลาซื้ อ
นานขึ้น อีกทั้งยังส่ งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรื อลดต่าลง มีผลต่อ
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การผ่อนชาระหนี้หรื อระยะเวลาการเป็ นหนี้ดว้ ย สาหรับด้านเทคโนโลยีน้ นั ก็มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคเช่นเดียวกัน โดยเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ผูบ้ ริ โภค
ให้ความสาคัญกับบริ ษทั ที่ก่อสร้าง วัสดุที่ทางโครงการนามาใช้ ซึ่ งต้องเป็ นวัสดุที่มีคุณภาพ
เนื่องจากสิ่ งเหล่านั้นเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจในด้านความปลอดภัยและ
ความมัน่ คง และส่ วนเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ
ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ อาทิเช่น กล้องวงจรปิ ด คียก์ าร์ ด ระบบไฟฟ้ าฉุกเฉิน และ
ระบบสแกนนิ้วมือ เป็ นต้น เนื่องจากมีผพู ้ กั อาศัยอยูใ่ นอาคารชุดร่ วมกันเป็ นจานวนมาก ดังนั้น
ผูบ้ ริ โภคจึงเห็นถึงความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านอื่น ๆ นั้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ ได้แก่
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งกระตุน้ ภายนอกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ (2553)
ที่กล่าวว่า สิ่ งกระตุน้ อื่น ๆ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม
ส่ งผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย โดยสิ่ งกระตุน้ นี้เป็ นสิ่ งที่
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถควบคุมได้

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
สาหรับผู้ประกอบการ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
ผูป้ ระกอบการควรกาหนดกลยุทธ์และสร้างความแตกต่างให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ลาดับขั้นของ
วงจรชีวติ อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันออกไปได้อย่าง
ตรงจุด
2. ปัจจัยด้านการตลาด
2.1 ผูป้ ระกอบการควรศึกษาข้อมูลในด้านทาเลที่ต้ งั ก่อนการตัดสิ นใจทาโครงการ
อาคารชุด เนื่องจากทาเลที่ต้ งั เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด โดยควรเลือกทาเลที่ต้ งั ที่อยูใ่ นทาเลที่ดี ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค ใกล้ระบบขนส่ ง ซึ่ ง
สามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากการเลือกทาเลที่ต้ งั ที่มีจุดเด่นหรื อจุดดึงดูดจะสามารถกระตุน้
การตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นสานักงานขายของโครงการควร
ตั้งอยูท่ ี่เดียวกันกับโครงการ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเห็นสภาพจริ งของโครงการได้
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2.2 ผูป้ ระกอบการควรมีการออกแบบอาคารชุดให้มีความทันสมัยและมีความลงตัว
โดยการออกแบบห้องชุดให้เป็ นสัดส่ วน และสามารถใช้พ้นื ที่หอ้ งได้อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด
นอกจากนั้นเน้นการออกแบบที่ทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยรู้สึกสะดวกสบาย
2.3 ผูป้ ระกอบการควรมีการรับประกันหลังการขายหรื อมีผทู ้ ี่จะเข้ามาดูแล เนื่องจาก
การอาศัยอยูใ่ นอาคารชุดเป็ นการอยูร่ ่ วมกันกับคนจานวนมาก ดังนั้นจึงควรมีผทู ้ ี่จะเข้ามาดูแล เพื่อ
ลดความขัดแย้งระหว่างผูพ้ กั อาศัย
2.4 ผูป้ ระกอบการควรมีการปรั บปรุ งคุณภาพในการสร้างคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะ
สิ่ งอานวยความสะดวกให้มีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นการสร้างความแตกต่างและ
ความน่าสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2.5 ผูป้ ระกอบการควรกาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการชาระเงินให้มี
ความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความสามารถ
ในการผ่อนชาระที่แตกต่างกัน
2.6 ผูป้ ระกอบการควรจัดให้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นป้ ายโฆษณาต่าง ๆ อินเทอร์ เน็ต และสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น ให้มีความน่าสนใจเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้
2.7 ผูป้ ระกอบการควรมีการฝึ กอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับการทักษะ
ในการติดต่อสื่ อสาร โดยพนักงานขายที่ดีควรมีทกั ษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนต้องมีความรู ้
และความสามารถในการให้คาแนะนาแก่ผบู ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
2.8 ผูป้ ระกอบการควรมีการส่ งเสริ มการขายที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น
การจับฉลาก ของแถม ส่ วนลดเงินสด เป็ นต้น เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ นัน่ คือ บุ คคลใน
ครอบครัว ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นผูอ้ ิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุด ดังนั้นควรมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดและส่ งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้พนักงานขายเข้าไปติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการอาคารชุด เพื่อดึงดูดการตัดสิ นใจของผูม้ ีอิทธิ พลดังกล่าว
4. ปั จจัยด้านจิตวิทยา
4.1 ผูป้ ระกอบควรมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
อาทิเช่น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้น เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
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4.2 ผูป้ ระกอบการควรสร้างการรับรู ้และการเรี ยนรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค เนื่องจากว่ า
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้และเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น การรับรู ้และการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชื่อเสี ยงของ
โครงการ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรนาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ
ที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและสามารถดึงดูดการตัดสิ นใจซื้ อให้แก่ผบู ้ ริ โภค
4.3 ผูป้ ระกอบการควรเลือกทาเลที่ต้ งั ออกแบบโครงการ และออกแบบห้อง
ตามหลักฮวงจุย้ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อในเรื่ องฮวงจุย้ เช่น ทิศของเตียงนอน ทิศทางของลม
เป็ นต้น
5. ปัจจัยด้านอื่น ๆ
5.1 ผูป้ ระกอบการควรมีวางแผนและกาหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับปั ญหาการเมืองและ
ปั ญหาเศรษฐกิจตกต่า อาทิเช่น การทาโปรโมชัน่ ผ่อนในราคาถูก การตกแต่งพร้อมเข้าอยูฟ่ รี
หรื อการจัดทีมบริ การหลังการขายสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื ออาคารชุดเพื่อปล่อยเช่า เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้มีความมัน่ ใจในการซื้ อขายอาคารชุดมากขึ้น
5.2 ผูป้ ระกอบการควรเลือกใช้วสั ดุที่มีคุณภาพในการก่อสร้าง เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
และความเชื่อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
5.3 ผูป้ ระกอบการควรมีเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยที่ดี เช่น
กล้องวงจรปิ ด คียก์ าร์ ด ระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นและระบบสแกนนิ้ว เป็ นต้น เพื่อความปลอดภัย
ของตัวผูบ้ ริ โภคเองและทรัพย์สินของผูบ้ ริ โภคด้วย
สาหรับผู้บริโภค
1. ผูบ้ ริ โภคควรให้ความสาคัญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคเป็ นอันอันดับ
แรกก่อนการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุด ได้แก่ รายได้ รายจ่าย และเงินออม เนื่องจากอาคารชุดเป็ น
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสู ง ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสิ นใจซื้ อ
2. ผูบ้ ริ โภคควรให้ความสาคัญกับการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อ EIA
Approve เป็ นอันดับแรก เนื่องจากโครงการอาคารชุดจะต้องผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม แต่อาจมีโครงการบางโครงการที่ไม่ผา่ นการอนุมตั ิจาก EIA และนาโครงการออกมา
ขายก่อน ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้โครงการถูกระงับการก่อสร้างและอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเสี่ ยง
หรื อเกิดปั ญหาตามมาได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทราบ
ถึงระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่อื่น ๆ
ว่ามีความสอดคล้องกันหรื อไม่ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสในการทาธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ
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2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมและขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุดของผูบ้ ริ โภคได้อย่างชัดเจนและเป็ น
ประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

