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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัในครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรม

การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) จ านวน 386 คน 
โดยใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test, One-Way ANOVA, Brown-Forsythe และการวิเคราะห์สถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ในระดบัปานกลาง
และมแีนวโน้มที่จะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซื้อในระดบัแนะน า งบประมาณในการซือ้เฉลี่ย 2,279,378.24 บาท ใช้
เวลาในการตดัสนิใจซือ้ 3 เดอืนขึน้ไป ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทีต่้องการ คอื ขนาด 1 หอ้งนอน กลุ่มตวัอย่างทีม่ ีเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมแีนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กลุ่มตวัอย่างทีม่ ีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอื
แนะน าให้ผู้อื่นซื้อแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และแนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  
 
ค าส าคญั: คอนโดมเินียม การตดัสนิใจซือ้ สว่นประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the marketing mix factors related with the decisions behavior to purchase 
low rise condominium of Pruksa real estate public company limited. The sample is 386 consumers who were 
interested in low rise condominiums of Pruksa real estate public company limited. Questionnaire was used as 
a tool for data collection and the statistics used in the analysis included percentage, mean, standard deviation, 
Independent t-test, One-Way ANOVA, Brown-Forsythe and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
The sample group had decision behavior trend to purchase at moderate level and trend to recommend to 
others at recommended level. The average purchase budget was 2,279,378.24 baht. The time until decision to 
buy was more than 3 months, the most desired space was a one bedroom. The personal characteristics of the 
samples in terms of gender, age, marital status, education level, occupation, average monthly income and 
number of family members were different in the decisions behavior to purchase at significantly level of 0.05. 
The samples in terms of age, marital status, education level, occupation, average monthly income and number 
of family members were different in the trend to recommend to the others at significant level of 0.05. Marketing 
mix was related to the decision behavior trend to purchase and trend to recommend to the others were 
significant level of 0.05. 
 
Keywords: Condominium, Decision to buy, Low rise 
 
บทน า 

ทีอ่ยู่อาศยัเป็นสนิทรพัยท์ีม่รีาคาแพงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการออมเงนิ และผูบ้รโิภคตอ้งสามารถคาดการณ์ใน
อนาคตถงึความมัน่คงทางการเงนิของตนเองเนื่องจากมรีะยะเวลาในการผ่อนช าระยาวนาน อกีทัง้ทีอ่ยู่อาศยัเป็นความ
จ าเป็นพื้นฐานต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทัง้ผู้ที่เริ่มต้นท างานใหม่ สร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งคอนโดมิเนียมเป็น
ทางเลือกที่นิยมในปจัจุบันเพราะเอื้อประโยชน์ในการเดินทางซึ่งถ้าผู้บริโภคสามารถเลือกต าแหน่งที่ตัง้ของ
คอนโดมเินียมไดเ้หมาะสมกบัสถานทีท่ างานและโรงเรยีนของบุตรหลานแลว้ ผูบ้รโิภคจะสามารถลดเวลาและค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางลงไปไดอ้ย่างมาก คอนโดมเินียมมหีลายระดบัราคาและหลายขนาดใหเ้ลอืกซือ้ และยงัมชี่องทางการจดั
จ าหน่ายหลายช่องทางเช่น สื่อโฆษณาโทรทศัน์ , สื่อออนไลน์ต่างๆ ,ป้ายโฆษณาตามรมิถนน รวมไปถงึการส่งเสรมิ
ทางการตลาด เช่น การจองใน 5 ยูนิตแรก จะไดร้บัส่วนลดพเิศษ เมื่อพจิารณาคอนโดมเินียม จะพบว่าคอนโดมเินียม 
Low rise เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีน่่าสนใจ ประกอบกบัคอนโดมเินียม Low rise เป็นการขยายตลาดของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)("คอนโดมเินียม Low rise,") 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียม Low Rise ด้าน
ผลติภณัฑ ์คอืการออกแบบคอนโดมเินียม Low Rise ใหส้วยงาม มสีิง่อ านวยความสะดวกเช่น สระว่ายน ้า ,การเดนิทาง
ทีส่ะดวก เป็นสิง่ทีจ่ะดงึดูดลูกคา้ใหม้คีวามสนใจและเปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่น ดา้นราคา จะต้องมรีาคาที่
เหมาะสมกบัท าเล ขนาดหอ้งและคุณภาพของวสัดุที่ใชใ้นการก่อสรา้ง การตัง้ราคามคีวามส าคญัเป็นอย่างมากเพราะ
เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาสงูและต้องใชเ้วลาผ่อนช าระทีย่าวนาน ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย จะตอ้งสามารถหาขอ้มลูไดง้่ายจาก 
Internet สามารถติดต่อไดอ้ย่างรวดเรว็ ส านักงานขายต้องมทีี่จอดรถและเดนิทางสะดวก จะท าใหลู้กคา้เข้าถงึขอ้มูล
สนิค้าได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ด้านส่งเสรมิการตลาด มกีารจูงใจเช่นส่วนลด โปรโมชัน้ฟรคี่าธรรมเนียม จะเป็นสิง่ที่
ดงึดดูใหล้กูคา้ตดัสนิใจซือ้ 
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ในการวิจยัครัง้นี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ว่าเป็นเพราะเหตุใดหรอืตวัแปร
ใดๆทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการน าไปพฒันาและปรบัปรุงทศิทางในการ
ด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า สร้างความประทบัใจและความจงรกัภักดต่ีอตราสนิค้า ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนัทางธุรกจิ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส 
จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

2. เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม 
Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
  
สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์คอื ประวตัศิาสตรธ์รรมชาตแิละสงัคมของมนุษย ์คอืความรู้
ทางคณิตศาสตรข์องประชากร การเปลีย่นแปลงประชากรรวมทัง้สภาพของร่างกาย การเมอืง ปรชัญาและศลีธรรมของ
ประชากร ดงันัน้ค าว่าประชากรศาสตรก์ค็อืวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากรนัน่เองประชากรศาสตรเ์ป็นการศกึษาในเชงิ
สถติแิละคณิตศาสตร ์เกีย่วกบัขนาด องคป์ระกอบ และการกระจายตวัของประชากรและการเปลีย่นแปลงในเรื่องเหล่านี้
ตามกาลเวลา โดยผ่านกระบวนการต่างๆ คอื การเจรญิพนัธ ์(Fertility) การตาย (Mortality) การสมรส (Marriage) การ
ยา้ยถิน่ (Migration) และการเลื่อนฐานะทางสงัคม(พนิตดา เทศนิยม, 2522) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ค าว่า “สว่นผสมทางการตลาด” หรอื 4P’s เป็นค าที่
แสดงให้เหน็ถึงการรวมองค์ประกอบต่างๆเขา้ไปในข้อเสนอขายทางการตลาด ผู้บรหิารทางการตลาดเป็น “ผู้ผสม
เครื่องปรุงต่างๆ” เป็นผูท้ีป่ฏบิตักิารในงานสรา้งสรรคเ์กีย่วกบัการผสมวธิกีารและนโยบายทางการตลาดใหถู้กตอ้งตาม
สมยันิยมโดยใชค้วามพยายามของเขาเพื่อก่อใหเ้กดิผลก าไรต่อกจิการ”(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2542) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing) ใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาหรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสนิใจและ
ลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อท าการประเมนิผล (Evaluating) การจดัหา (Acquiring) การใช(้Using) และการใช้
จ่าย (Dissposing) เกีย่วกบัสนิคา้(ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2538) 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร (Population) คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส 

จ ากดั (มหาชน) ที่เข้ามาติดต่อสอบถามหรอืขอชมห้องตวัอย่างของโครงการเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ขนาดตวัอย่างจงึไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรทีไ่ม่ทราบค่าสดัส่วนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ประมาณ 95% จะมคีวามคลาดเคลื่อนมากกว่าหรอืน้อยกว่า 5% มจี านวน 400 คน โดยจะท าการ
เก็บแบบสอบถามที่ส านักงานขายของโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัทพฤกษา เรียบเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) 4 โครงการ ได้แก่ Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราชปรารภ, Plum condo สะพานใหม่ 
สเตชัน่, Plum condo ราม 60 อนิเตอรเ์ชนจ ์

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม ปรบัปรุงและดดัแปลงแบบสอบถามใหเ้หมาะสม น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์
และผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปทดลองใช ้แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 3 
สว่นดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ  อายุ สถานภาพ  
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและจ านวนสมาชกิในครอบครวัซึง่เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
ended response question) แบบใหเ้ลอืกตอบหลายขอ้ (Multiple choices) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale method) ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นท าเลทีต่ัง้ ดา้นส่งเสรมิการตลาด ซึง่ใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทอตัราภาคชัน้(Interval scale) ม ี5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อโครงการคอนโดมเินียม Low Rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบ (Semantic differential scale) 
จ านวน 2 ขอ้ ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended response question),ค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 1 ขอ้ ,แบบ
มหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple choice question) ใหเ้ลอืกค าตอบเดยีว จ านวน 2 ขอ้ และ รวมทัง้สิน้ 5 ขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อศกึษา เรื่องส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรม

การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) โดยแบ่งลกัษณะการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูทีท่ าการศกึษาเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) เป็นขอ้มูลจ านวน 386 ชุด ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายใน 4 
โครงการ ได้แก่ Plum condo rangsit alive, The tree ดินแดง-ราชปรารภ, Plum condo สะพานใหม่ สเตชัน่, Plum 
condo ราม 60 อนิเตอรเ์ชนจ ์ ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

2. ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) เพื่อเป็นแนวทางในการท าวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมจาก ต ารา 
วทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต ซึง่น ามาประกอบของการท าวจิยั 

การจดัท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาใชส้ถติคิวามถี ่

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) ในการ
น าเสนอขอ้มลูพืน้ฐาน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 วิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน โดยการใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
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1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) ใช้การหาแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวเิคราะหข์อ้มลูสถติเิชงิอนุมาน เพื่อใชท้ดสอบ
สมมตฐิานเพื่อแสดงถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 เป็นการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ทีเ่ป็นอสิระจากกนั โดยใชส้ถติวิเิคราะห์ 
ค่าท ี(Independent t-test) ใช้เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั,สถติ ิBrown-Forsythe (B) ใช้
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใชใ้นกรณีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 เป็นการหาความสมัพนัธต์วัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปร
ตาม เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  
 
ผลการวิจยั  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค (ข้อมูลด้านประชากรศาสตร)์ 
ผู้บรโิภคทีม่คีวามสนใจซื้อคอนโดมเินียมทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 225 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 58.3 อายุ 35-44 ปี จ านวน 160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 201 คน 
คดิเป็นร้อยละ 52.1 สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั 238 คน คดิเป็นร้อยละ 61.7 อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 
237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดอืน 47,500-64,999 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.30 มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56  

ตอนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั
(มหาชน)  

เมื่อพิจารณาภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาด คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) พบว่าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.96,3.85,3.65 และ 3.60 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3 แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั(มหาชน) 

3.1 เมื่อพิจารณาแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ คอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภค พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ ไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.22 

3.2 เมื่อพจิารณาแนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าให้ผูอ้ื่นซื้อ คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิัท พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะมกีารแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.45 
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การวิเคราะหข์้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั สามารถแยกเป็นสมมตฐิาน
ย่อยไดด้งันี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บรโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. เพศทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2. เพศทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มจะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

2. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มที่จะบอกต่อหรอืแนะน าให้ผู้อื่นซื้อ คอนโดมเินียม Low rise ของ
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานที ่1.3 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low 
rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม 
Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของ
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้้อื่นซื้อคอนโดมเินียม Low 
rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีแนวโน้มที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อื่นซื้อแตกต่างกนั สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ แตกต่างกนั โดยที่ สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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2. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะบอกต่อหรือแนะน าให้ผู้อื่ นซื้อ แตกต่างสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.7 ผู้บรโิภคที่มจี านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

1. ผู้บริโภคที่มีจ านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

2. ผูบ้รโิภคทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อและแนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอื
แนะน าให้ผู้อื่นคอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
ทีต่ัง้ไว ้
  
สรปุผลและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง ”ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)” มปีระเดน็ทีส่ าคญัสามารถน ามาอภปิราย
ผลไดด้งันี้ 

เพศ เพศทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยทีเ่พศชายมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของ
บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) น้อยกว่าเพศหญิง ซึ่งอาจจะมสีาเหตุมาจากเพศชายมคีวามคดิว่าใน
อนาคตเมื่อมคีรอบครวั มบีุตร มสีมาชกิในครอบครวัเพิม่มากขึน้ การอยู่อาศยัในคอนโดมเินียมอาจจะคบัแคบเกนิไป 
ท าใหอ้าจจะต้องหาทีอ่ยู่อาศยัใหม่อกีครัง้ ส่วนเพศหญงิมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าเพศชาย อาจเป็นเพราะในปจัจุบนั เพศหญงิ ต้องท างาน
นอกบา้นมากขึน้ เป็นโสดมากขึน้และตอ้งท างานหาเลีย้งตนเอง การเลอืกซือ้คอนโดมเินียมเป็นทีพ่กัอาศยัท าใหม้คีวาม
สะดวกสบายในเรื่องการเดนิทาง ส่งผลใหม้เีวลาพกัผ่อนใหต้นเองมากขึน้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงใจ ด่าน
สกุลเจรญิกจิ.(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร มผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

เพศที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มจะบอกต่อหรอืแนะน าให้ผู้อื่นซื้อคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิัท พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่
อาจเป็นเพราะว่าพฤตกิรรมในการรบัรูข้า่วสารของเพศชายและเพศหญงิมกีารรบัรูท้ีเ่หมอืนกนั สง่ผลใหแ้นวโน้มในการ
บอกต่อไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อาทิตยา อยัยะวรากูล.(2552) ปจัจยัทางการตลาด ค่านิยม 
แรงจงูใจและแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม เซน็ทรคิ ซนี ของ บมจ.เอสซแีอสเสธ ของผูบ้รโิภค 

อายุ อายุทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยที่
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25-34 ปี จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35-44 ปีและผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป เนื่องจากช่วงอายุ 25-34 
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ปีเป็นช่วงวยัทีเ่ริม่ตน้ท างาน ความต้องการทีอ่ยู่อาศยัจงึมมีากกว่าช่วงวยัอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทติยา 
อยัยะวรากูล.(2552) ปจัจยัทางการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจและแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม เซน็ทรคิ ซนี 
ของ บมจ.เอสซแีอสเสธ ของผูบ้รโิภค  

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้ คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)แตกต่างกนั โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่อีายุ 25-34 ปี จะมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน า
ใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35-44 
ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25-34 ปี เป็น
ช่วงวยัเริม่ท างานมคีวามตอ้งการซือ้ทีพ่กัอาศยัมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35-44 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กาญจนพนูผล(2549) ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดและการเปิดรบัสื่อทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จ ากัด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ โดยที่ผู้บริโภคที่มสีถานภาพโสดมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม Low rise ของบรษิัท 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั อาจจะเป็นเพราะสงัคมไทยใน
ปจัจุบนั ทัง้เพศหญงิและเพศชายต่างกต็อ้งท างานเพื่อมรีายไดเ้ลีย้งตนเอง จงึอาจจะมเีวลาใหค้วามส าคญักบัเรื่องการ
แต่งงานน้อยลง ต่างฝา่ยต่างตอ้งการมฐีานะทีม่ ัน่คง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดุษฎ ีไวจงเจรญิ.(2558) องคป์ระกอบ
ของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ  

ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มที่จะบอกต่อหรอืแนะน าให้ผู้อื่นซื้อคอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อ
หรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั อาจจะเป็นเพราะผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดมเีวลาใหก้บัเพื่อนร่วมงานมากกว่าผูบ้รโิภคที่
มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จงึใชเ้วลาในการสนทนาพดูคุยแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัมากกว่า ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ดวงใจ ด่านสกุลเจรญิกจิ.(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร มี
ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ระดบัการศึกษา ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยที่ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บรโิภคที่จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีอาจจะเป็นเพราะผู้ที่จบการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมคีวามคดิวเิคราะห์แยกแยะที่มากกว่าและเป็นผูท้ี่
ท างานมาไดส้กัระยะหนึ่ง มเีงนิเกบ็สะสมมากกว่าผูท้ีจ่บปรญิญาตร ีซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ ดุษฎี ไวจงเจรญิ.
(2558) องคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผู้บรโิภคบรเิวณเสน้รถไฟฟ้า BTS 
สายสขุมุวทิ  

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยทีผู่บ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีี
แนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) 
มากกว่าผูบ้รโิภคทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีี
แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่า
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ผูบ้รโิภคทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีส่งผลใหห้วัขอ้ในการสนทนามเีรื่องการเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยัเป็นหวัขอ้หลกัใน
การสนทนา ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงใจ ด่านสกุลเจรญิกจิ.(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดี
เวลลอปเมนท ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

อาชีพ อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
อาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/พ่อบา้น/แม่บา้นและอื่นๆ จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกกว่าอาชีพข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจและพนักงาน
บรษิัทเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/พ่อบา้น/แม่บ้านและอื่นๆ 
ต้องการความรวดเรว็ในการเดนิทาง ในการประชุมพบปะลูกคา้หรอืรบัส่งบุตรหลาน เพราะอาชพีธุรกจิส่วนตวัจะต้อง
สามารถท างานได้อย่างคล่องตวั ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ ธรรศ สอนเสนา (2559) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ส่วน
ประสมการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วโครงการภสัสร ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั 
(มหาชน) 

อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผล
การทดสอบผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/พ่อบา้น/แม่บา้นและอื่นๆ จะมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าให้
ผู้อื่นซื้อคอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิและอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/พ่อบา้น/แม่บา้นและอื่นๆ มเีวลาและโอกาสในการสนทนา พบปะลูกคา้หรอืผู้
ทีม่าตดิต่องานมากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิและอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ดวงใจ ด่านสกุลเจรญิกจิ.(2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององคก์ร มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

รายได้ต่อเดือน รายได้ที่แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม Low rise ของ
บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้47,500-64,999 บาท จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ คอนโดมเินียม Low 
rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ 30,000-47,499 บาท , 65,000-
82,499 บาทและผู้บรโิภคที่มรีายได้ 82,500 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะผู้ที่มรีายได้ 
47,500-64,999 เป็นกลุ่มทีเ่ริม่ท างานหรืออาจจะท างานมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เริม่มเีงนิเกบ็พอสมควรจงึคดิทีจ่ะมทีีพ่กั
อาศยัเป็นของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั ธรรศ สอนเสนา (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วโครงการภสัสร ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  

รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผล
การทดสอบผู้บรโิภคที่มรีายได้ 47,500-64,999 บาท จะมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้้อื่นซื้อ คอนโดมเินียม 
Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ) มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,000-47,499 บาท , 
65,000-82,499 บาทและผู้บริโภคที่มรีายได้ 82,500 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้47,500-64,999 บาท อยู่ในขัน้ปฏบิตักิารจงึมโีอกาสทีจ่ะไดเ้จอเพื่อนพนกังานดว้ยกนัมากกว่าสง่ผล
ให้มโีอกาสได้สนทนามากกว่าจงึมแีนวโน้มที่จะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้้อื่นซื้อมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
รตันา กาญจนพูนผล(2549) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรบัสื่อที่มผีลต่อ



10 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จ ากัด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จ านวนสมาชิกในครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยที่ผู้บรโิภคที่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คน จะมแีนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม Low rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด (มหาชน) มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 3-4 คนและผู้บริโภคที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครวั 5 คนขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 0.05 อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคที่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คน เป็นผู้ที่เริ่มต้นท างานใน
ช่วงแรกอาจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กบัสามี/ภรรยา ยงัไม่มีบุตร การเลือกที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมจึงเป็น
ทางเลอืกทีอ่าจจะเหมาะสมซึง่สอดคลอ้งกบั ธรรศ สอนเสนา (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิาร
ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วโครงการภสัสร ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)  

จ านวนสมาชกิในครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low rise 
ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการทดสอบผูบ้รโิภคทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คน จะมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน า
ให้ผู้อื่นซื้อ คอนโดมเินียม Low rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) มากกว่าผู้บรโิภคที่มจี านวน
สมาชกิในครอบครวั 3-4 คนและจ านวนสมาชกิในครอบครวั 5  คนขึน้ไปอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 อาจจะเป็น
เพราะความต้องการของผู้บริโภคที่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คน มีมากกว่าผู้บรโิภคที่มจี านวนสมาชกิใน
ครอบครวั 3-4 คนและจ านวนสมาชกิในครอบครวั 5 คนขึน้ไป เพราะเป็นช่วงเริม่ต้นท างานในช่วงแรกอาจจะอยู่คน
เดยีวหรอือยู่กบัสาม/ีภรรยา ยงัไม่มบีุตร การเลอืกทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมจงึเป็นทางเลอืกทีอ่าจจะเหมาะสม 
ส่งผลใหก้ารสนทนาเรื่องการเลอืกทีอ่ยู่อาศยัมโีอกาสไดพู้ดคุยมากกว่าจงึมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้
มากกว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิัท พฤกษา เรยีล
เอสเตส จ ากดั (มหาชน) จากการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และแนวโน้มทีจ่ะ
บอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ หมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมดขีึน้ จะท าให้
ผู้บรโิภคมแีนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจและแนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้้อื่นซื้อคอนโดมเินียม Low Rise 
ของบรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน)เพิม่ขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ กมลวรรณ พยุงแก้ว (2560) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของ
พนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ข้อเสนอแนะ 

การท าวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินียม  Low Rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั(มหาชน)” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มผู้บริโภค เพศหญิง ช่วงอายุ 25-34 ปี 
สถานภาพโสด อาชีพธุรกิจส่วนตัว/พ่อบ้าน/แม่บ้านและอื่นๆ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเ ดือน 
47,500-64,999 บาท จ านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คน เนื่องจากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าวมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั(มหาชน) มากกว่าลกัษณะ
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ประชากรศาสตรอ์ื่นๆ ซึง่จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวไดร้บัทราบ รบัรูข้อ้มลู และมกีารตดัสนิใจซือ้มากขึน้ สง่ผลให้
ยอดขายของผูป้ระกอบการมากขึน้ 

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจทีจ่ะน าเสนอผลติภณัฑใ์หก้ลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 25-34 ปี สถานภาพ
โสด อาชพีธุรกจิส่วนตวั/พ่อบา้น/แม่บา้นและอื่นๆ ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืน 47,500-64,999 
บาท จ านวนสมาชกิในครอบครวั 1-2 คน เนื่องจากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าว มแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอื
แนะน าให้ผู้อื่นซื้อคอนโดมิเนียม Low Rise ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด(มหาชน) มากกว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าวมกีารแนะน าหรอืบอกต่อให้ผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นรบัทราบและ
อาจจะมกีารตดัสนิใจซือ้มากขึน้ ท าใหย้อดขายมากขึน้ 

3. ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
ส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั พฤกษา 
เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ผู้ประกอบการควรใหค้วามสนใจที่จะพฒันา ปรบัปรุง ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 
ดา้น โดยมุ่งเน้นสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดเนื่องจากผลการวจิยัพบว่าดา้นส่งเสรมิการตลาดมี
ค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)สงูทีสุ่ด การมุ่งเน้นดา้น
ดังกล่าวให้มีมากขึ้นจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนัสินใจซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมียอดขายเหนือ
ผูป้ระกอบการรายอื่น 

4. ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
ส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มที่จะบอกต่อหรอืแนะน าให้ผูอ้ื่นซื้อคอนโดมเินียม Low Rise ของบรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตส จ ากดั (มหาชน) ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจทีจ่ะพฒันา ปรบัปรุง สว่นประสมทางการตลาด
ทัง้ 4 ด้าน โดยมุ่งเน้นส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าด้านผลติภณัฑ์มคี่า สถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)สงูทีส่ดุ การมุ่งเน้นดา้นดงักล่าว
ใหม้มีากขึน้จะมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อหรอืแนะน าใหผู้อ้ื่นซือ้มากขึน้ สง่ผลท าใหย้อดขายของผูป้ระกอบการเพิม่มากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ เป็นอาจารย์                  
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาในการใหค้ าแนะน าทีม่ปีระโยชน์ต่อผูท้ าการวจิยัไดน้ าไปปรบัแกจ้นงานวจิยั
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัุ ์พรมสทิธิ ์ทีก่รุณา
เสยีสละเวลาในการตรวจสอบแบบสอบถามซึง่เป็นเครื่องมอืในการวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา เพื่อนร่วมรุ่น ทีเ่ป็นก าลงัใจ ช่วยเหลอื แนะน า ตลอดจนคณะอาจารย์
ทุกท่าน ในคณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามรูต้ลอดการศกึษา 

สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการในการน าไปวางแผน ปรบัปรุง
ส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ และการรกัษาส่วนครองตลาดเดมิและ             
เพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดใหม้ากขึน้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กมลวรรณ พยุงแกว้. (2560). ทศันคตสิว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ ตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 
        ของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: 
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ. 
  



12 
 

กว ีบรูพสายนัห.์ (2554). ความเชือ่ศาสตรฮ์วงจุย้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค 
        ในย่านพระราม 3. สารนิพนธ ์บธ.ม (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
กญัญณทั วฒันาธร. (2549). ปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ คอนโดมเินียมในย่านสขุมุวทิของ 
        ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ.  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2550). สถติสิ าหรบังานวจิยั (3 ed.). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ขา่วพฤกษา. Retrieved from https://thinkofliving.com/article/pruksa-holding-ตัง้เป้าโต-13-เปิด-75- 
        โครงการใหม่มลูค่า-66-700-ลบ-452694-แถลงขา่ว/ 
คอนโดมเินียม. Retrieved from http://www.topofliving.com/1517.html 
คอนโดมเินียม Low rise. Retrieved from https://www.homezoomer.com/สาระน่ารู_้2017-08-18_6720/ 
จนิตนา ศรไีชยา. (2549). ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรม 
        การซื้อคอนโดมเินียม บรษิทั แอล.พ.ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม.(การจดัการ). 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ.  
ดวงใจ ด่านสกุลเจรญิกจิ. (2552). คุณค่าตราสนิคา้และความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร มผีลต่อแนวโน้มและ 
        พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม บมจ.แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนทข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ดุษฎ ีไวจงเจรญิ. (2558). องคป์ระกอบของผลตภิณัฑม์ีอ่ทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม ของผูบ้รโิภคบรเิวณ 
        เสน้รถไฟฟ้า BTS สายสขุมุวทิ. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ.  
ธรรศ สอนเสนา. (2559). สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อบา้นเดีย่วโครงการภสัสรของ 
        บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ผุสด ีธรรมรกัษ์. (2525). ประชากรศาสตร ์(1 ed.). กรุงเทพฯ: งานต าราและค าสอน กองบรกิารวชิาการ  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
พนิตดา เทศนิยม. (2522). ประชากรศาสตร ์(1 ed.). กรุงเทพฯ: ภาควชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. Retrieved from http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/cba22.pdf 
รตันา กาญจนพนูผล. (2549). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและการเปิดรบัสือ่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
        คอนโดมเินียม บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้ พารท์เนอร ์จ ากดั ของผูบ้รโิภค เขตกรุงเทพมหานคร.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
เลอืกคอนโด Low Rise. Retrieved from https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/condo-low-rise-vs-high-rise/ 
วมิลพรรณ อสิรภคัด.ี (2559). ทศันคตเิกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อ 
        คอนโดมเินียมตากอากาศเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีของผูบ้รโิภคชาวไทย. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2535). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: s.m.circuit press. 
________. (2538). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ฉบบัพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2542). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อาคารชุด-TCIJ. Retrieved from https://www.tcijthai.com/news/2013/03/watch/2262 
อาคารชุด-วกิพิเีดยี. Retrieved from https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 

https://thinkofliving.com/article/pruksa-holding-
http://www.topofliving.com/1517.html
https://www.homezoomer.com/
http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/cba22.pdf
https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/condo-low-rise-vs-high-rise/
https://www.tcijthai.com/news/2013/03/watch/2262
https://th.wikipedia.org/wiki/


13 
 

อาทติยา อยัยวรากลู. (2552). ปัจจยัทางการตลาด ค่านิยม แรงจงูใจ และแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม  
        เซน็ทรคิ ซนี  ของ บมจ.เอสซ ีแอสเสท ของผูบ้รโิภค.  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ.  
 


