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การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 

A STUDY ON FACTORS THAT INFLUENCE DECISION MAKING 

PROCESS OF CONDOMINIUM PROSPECTIVE BUYERS IN BANGKOK 

AFTER THE FLOOD CRISIS IN 2011 

สรวีย วิศวชัยวัฒน1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2    
------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้า
ทวมป 2554 โดยคาดวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจในกลุม
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวของ สามารถนําผลการศึกษาของงานวิจัยน้ีไปใชใน
การกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหไดเปรียบคูแขงขัน รวมทั้งเพ่ือวางแผนการตลาด
ใหเหมาะสม และตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน สถิติที่ใช ไดแก 
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมท้ังใช Independent Sample T – test  F – test 

(One way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

______________________________________________ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ผูอํานวยการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 420 คน ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 31 – 

35 ป มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท และ มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน 

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 ที่แตกตางกัน นอกจากน้ี ผูวิจัยยังพบอีกวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด และ
ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเช่ือถือไววางใจได มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 
2554 

 

คําสําคัญ : คอนโดมิเนียม, การตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 

 

The objective of this research is to study the factors that influence a 

decision making process of prospective condominium buyers in Bangkok after the 

flood crisis in 2011. It is expected that the acquired information will be beneficial to 

housing project developer and related business. This study’s findings can be used to 

integrate into marketing strategy to create better competitiveness and a suitable 

marketing plan that is responsive to the needs of this generation of consumers. The 

statistics used include frequency, percentage, mean, standard deviation as well as 

independent sample T – test  F – test (One way ANOVA) and multiple regression 
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analysis (MRA) to test the assumption of the study project and the statistical 

significance was set at 0.05. 

This study is survey research, using questionnaires to gather data from a 

sampling group comprising 420 persons. Most of the sampling group members are 

females whose age is between 31-35 years old, married, living with spouses, 

bachelor degree graduates, working in private business sector, earning income 

between 20,000 – 40,000 Baht and having 2-3 family members. 

The study findings show that the different personal factors relating to status 

of the consumers in Bangkok have influence over the decision to buy condominium 

after the flood crisis in 2011 to be diverse. Moreover, the researcher also found that 

marketing mix factors (price and promotion) and service quality factor (reliability) 

have influence on the decision of the consumers to buy condominium in Bangkok 

after the flood crisis in 2011. 

 

KEYWORDS : CONDOMINIUM, BUYING DECISION MAKING 

 

1. บทนํา 
เมื่อตนป 2554 วงการอสังหาริมทรัพยไดประเมินทิศทางการพัฒนาตลาดท่ี

อยูอาศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมวาจะลดความรอนแรงลง หลังจากมีความตองการ
สูงในชวง 2 - 3 ปที่ผานมาจนทําใหเกิดภาวะอ่ิมตัว แตวิกฤตน้ําทวมใหญไดพลิกโฉม
หนาวงการอสังหาริมทรัพยอีกคร้ัง  โดยพบวาพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน มีความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อเปนท่ีพักอาศัยแหงท่ี 2 ทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัดมากขึ้นอยางเห็นไดชัด สงผลใหผูประกอบการตางหันมาลงทุนเปดตัว
คอนโดมิเนียมชวงเดือนธันวาคมของป 2554 สูงถึง 40,000 ลานบาท (อางอิงจาก 
http://www.prachachat.net., 2554) 



103

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห (REIC) เปดเผยวา 
นาจะเห็นแนวโนมโครงการคอนโดมิเนียมที่เปดขายใหมเพิ่มมากข้ึนในป 2555 จากป
กอนท่ีผูประกอบการเลื่อนเปดตัวชวงนํ้าทวม โดยคาดวาปนี้จะมีคอนโดมิเนียมเปด
ขายใหมเพิ่มข้ึนมาอยูที่ประมาณ 50,000 หนวย จากปกอนท่ีประเมินวามีโครงการเปด
ขายใหมรวม 42,000 หนวย ลดลงจากป 2553 ที่มีการเปดตัวทั้งหมด 66,000 หนวย 

(อางอิงจาก http://www.prachachat.net., 2554) 
วิกฤตนํ้าทวมคร้ังใหญในรอบ 50 ปที่เพิ่งผานพนไป สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบความตองการท่ีพักอาศัย ทั้งในเร่ืองของทําเลท่ีตั้งและลักษณะที่
พักอาศัย ความตองการซื้อคอนโดมิเนียมกลับเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง ทําใหการแขงขันใน
ตลาดท่ีอยูอาศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมมีความรุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาถึงปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 เชน ศึกษาถึงปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจในกลุมอสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวของ 
สามารถนําผลการศึกษาของโครงการวิจัยน้ีไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดใหไดเปรียบคูแขงขัน รวมท้ังเพ่ือวางแผนการตลาดใหเหมาะสมและ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 

2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 

3.เพ่ือศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ผูประกอบการธุรกิจในกลุมอสังหาริมทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวของ สามารถ
นําผลการศึกษาของโครงการวิจัยไปใชในการวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

2.ผลการศึกษาวิจัยที่ไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนด      กลยุทธ
ทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมอสังหาริมทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวของ เพื่อให
ไดเปรียบคูแขงขัน 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 ที่
แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 
2554 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการ 
ความเชื่อถือไววางใจได 
( Reliability)  

การตอบสนองตอลูกคา 
(Responsiveness)  

การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา 
(Assurance)  

การเอาใจใสลูกคา (Empathy)  

ความเปนรูปธรรมของบริการ 

(Tangibles) 

 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล 
เพศ 

อายุ 
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) 

การจัดจําหนาย (Place) 

การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลัง

วิกฤตน้ําทวมป 2554 
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2.แนวคิด 

ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 สามารถสรุปแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ใหแนวคิดไววา ปจจัยสวนบุคคล
(Personal Factors) เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลทางดาน 

ตางๆ ดังน้ี  

1) อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน  

2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําให เกิดความตองการใน
ผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน  

3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจํา เปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน  

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทางเศรษฐกิจของ
แตละบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลา น้ี
ประกอบดวย รายได การออมสินทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเร่ืองการจายเงิน 
นักการตลาดตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคล โดยใชรายไดเปนเกณฑในการ
แบงสวนแบงตลาดและการกําหนดตลาดเปาหมาย  

5) การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า  

6) รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และ
กลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยู
กับรูปแบบการดํารงชีวิต อาทิ แบบการดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคสินคา เชน 
ผูที่รักความสบายจะซื้อผลิตภัณฑที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ผูที่ชอบการสังสรรคจะ
ชอบทานอาหารนอกบาน เปนตน 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ใหแนวคิดไววา สวนประสมทาง
การตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ที่องคกรจะตองนํามา    ใช
รวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่งสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี 

1) ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคา ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ
ประกอบดวย สินคาบริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน และมีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได  

2) ดานราคา (Price) หมายถึง สิ่งกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ ในรูปของ
เงินตรา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ และคุณคาของ
ผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาเปนสวน
หนึ่งท่ีจะจูงใจใหเกิดการซื้อ บางคร้ังการตั้งราคาสูงอาจเปนเคร่ืองหมายจูงใจให
ผูบริโภคบางกลุมท่ีชอบซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความภูมิใจจากการซื้อ  

หรือการใชผลิตภัณฑ ราคาแพง ๆ แตบางคร้ังมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหา
ความแตกตางไมคอยได ราคาจึงเปนปจจัยที่ผู บริโภคใชเปนเกณฑ ในการตัดสินใจ
ซื้อ  

3) ดานการจัดจําหนาย(Place) หมายถึง โครงสรางหรือชองทาง หลังจาก
ผูบริโภคไดทราบขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลว  จนเกิดความสนใจและ
อยากทดลองใช แตถาไมสามารถจะหาซื้อไดอยางสะดวกแลว  สวนใหญจะเลิกลม
ความต้ังใจแลวเปลี่ยนไปซื้อยี่หออ่ืนที่หาไดสะดวกกวา 

4) ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับ
ขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสาร
อาจเปนการขายโดยการใชพนักงาน (Personal Selling) และการขายโดยไมใช
พนักงาน (Non-personal Selling) ประกอบดวยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ใหขาวและการประชาสัมพันธ 
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Parasuraman et al. (1985) ใหแนวคิดไววา คุณภาพการบริการ หมายถึง 

ความแตกตางระหวางความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอการบริการ และการรับรูที่มีตอ
การบริการจริง โดยไดสรางเคร่ืองมือ ที่เรียกวา “SERVQUAL (Service Quality)”  
พบวา เกณฑในการประเมินคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกคา  เปนสิ่งสําคัญใน
การสรางความแตกตางของธุรกิจใหบริการ  คือ การรักษาระดับการใหบริการที่
เหนือกวาคูแขง โดยเสนอคุณภาพใหบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไว ซึ่งขอมูลตาง  ๆ 

เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการท่ีลูกคาตองการ จะไดจากประสบการณอดีต จากการ
พูดปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจโดยทั่วไปไมวาธุรกิจแบบใดก็ตาม ลูกคาจะ
พอใจถาเขาไดรับในสิ่งท่ีเขาตองการ (What) เมื่อเขามีความตองการ (When) ใน
รูปแบบที่ตองการ (How) ดังน้ันจึงตองคํานึงถึงคุณภาพของการใหบริการเปนสําคัญ 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) ใหแนวคิดไววา เกณฑที่ใชในการประเมิน
คุณภาพการบริการถูกนําไปประยุกตใชในการวัดคุณภาพการบริการในธุรกิจตางๆ  

มากมาย เพื่อที่บริษัทจะไดทราบถึงการรับรูคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกคา  

และนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหตรงตามความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา ซึ่งเกณฑการประเมินคุณภาพบริการมีอยู 5 ประการ คือ 

1) ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตรง
กับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ  การบริการที่ใหทุกคร้ังจะตองมีความถูกตอง
เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทําให
ผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเช่ือถือ สามารถใหความไววางใจได 2) 

การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที  

ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ 

รวมท้ังจะตองกระจายการใหบริการไปอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 3) การใหความเชื่อม่ัน
ตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะ ความรู ความสามารถในการใหบริการ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ  นุมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี 
ใชการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และใหความม่ันใจวาผูรับบริการจะไดรับ
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บริการท่ีดีที่สุด 4) การเอาใจใสลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล
เอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน  และ 5) 

ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให
เห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เคร่ืองมือ 

เอกสารท่ีใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ  รวมทั้งสภาพแวดลอมท่ีทําให
ผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล ความหวงใย และความต้ังใจจากผูใหบริการ บริการ
ที่ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบริการรับรูถึงการใหบริการน้ัน ๆ  ได
ชัดเจนข้ึน 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ใหแนวคิดไววา ความสําคัญของคุณภาพการ
บริการ สามารถพิจารณาไดในเชิงคุณภาพดังน้ี  1) สรางความพอใจและความ
จงรักภักดีใหลูกคา การใหบริการอยางมีคุณภาพทําใหลูกคาติดใจและรูสึกพอใจ  

ตองการมาใชบริการในคร้ังตอไปไมตองการเปลี่ยนไปใชกับธุรกิจบริการอ่ืนที่ไม
คุนเคย ในท่ีสุดยอมเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจและความจงรักภักดีจากลูกคา
หาไดยากเต็มทีในยุคที่มีบริการจากคูแขงใหเลือกมากมาย ซึ่งมีผลตอความอยูรอดของ
ธุรกิจ นอกจากน้ีการใหบริการท่ีดีเลิศยังชวยลดความไมพอใจของลูกคาลงดวย  

เน่ืองจากเปนการลดความผิดพลาดของการให บริการลง 2) มีผลตอการสราง
ภาพลักษณของธุรกิจ การใหบริการที่มีคุณภาพยอมทําใหลูกคาช่ืนชมธุรกิจ และความ
ชื่นชมน้ันจะถูกถายทอดไปยังผูอ่ืน ทําใหธุรกิจมีภาพลักษณที่ดี 3) มีอิทธิพลตอ
ขั้นตอนการตัดสินใจใชบริการ คุณภาพการใหบริการมีผลอยางมากในข้ันตอนการ
ตัดสินใจใชบริการ เน่ืองจากลูกคาในปจจุบันพิจารณาถึงความคุมคาของการใชบริการ 

สิ่งท่ีเปนพื้นฐานในการบอกถึงความคุมคาคือคุณภาพในการใหบริการ 4)เปนกลยุทธ 
ถาวรแทนสวนประสมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดไมวาจะเปนผลิตภัณฑ
ราคา   ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดลวนไมคงทน ธุรกิจอาจคิด
กลยุทธหรือพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหมๆมาสูตลาดไมนานนักคูแขงรายอ่ืน
ก็ลอกเลียนแบบได ไมวาจะเปนการออกบริการใหมการเพ่ืมชองทางการจัดจําหนาย 

การปรับปรุงราคา หรือการสงเสริมการตลาดแบบแจกแถม หลักฐานอันหนึ่งท่ีชัดเจน 
คือ ผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ในธุรกิจหนึ่ง ๆ จะเหมือนกันหรือคลายกันมาก แยก
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ความแตกตางกันอยางชัดเจนไดยาก เชนบริการบัตรเครดิตของแตละธนาคาร บริการ
ของโรงพยาบาล บริการใหโทรศัพทเคลื่อนท่ี แตสิ่งท่ีใหลูกคาแยกความแตกตางได 
คือคุณภาพในการใหบริการซึ่งเกิดข้ึนจากพนักงานทุกคนท่ีมอบบริการผาน
กระบวนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  5)สรางความแตกตางอยางย่ังยืนและความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ดวย
เหตุผลทั้งหมดดังกลาวขางตน ทําใหการบริการท่ีมีคุณภาพเปนการสรา งความ
แตกตางอยางยั่งยืนใหธุรกิจ ยากท่ีคูแขงขันจะลอกเลียนแบบไดในเวลาอันรวดเร็ว ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554” เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ  (Survey Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  ผูที่ตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 เน่ืองจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอนจึงคํานวนหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร กรณีไม
ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 26) ซึ่งกําหนดระดับความเช่ือม่ัน
ที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ 5%และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมคน
ที่พักอาศัยอยูในคอนโดมิเนียม และแจกตามสํานักงานขายคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 420 ชุด ซึ่งแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน
แบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดําเนินการโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปสําหรับประมวลผลทางดานสถิติ โดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) 
และคิดอัตรารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง  การวิเคราะหคาเฉลี่ย  (Mean) และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ของตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย รวมท้ังการใชสถิติ Independent Sample 

T – test สถิติ F – test (One way ANOVA) และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
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(Multiple Regression Analysis -- MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 420 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.9 โดยมีอายุระหวาง 31 – 35 ป 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.4 มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน คิด    เปนรอยละ 44.3 มี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.3 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเปนรอยละ63.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ41.2 
และ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน คิดเปนรอยละ62.1 

สวนท่ี 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดาน
คุณภาพการบริการ  และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเร่ืองการออกแบบ และรูปแบบอาคารมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.56 

รองลงมา คือ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน สระวายนํ้า ฟตเนส ฯลฯ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
9.51 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเร่ืองราคาคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.76 รองลงมา คือ 
เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.46 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองทําเลท่ีตั้งของโครงการอยูใกลระบบขนสงมวลชน 
เชน รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน MRT ฯลฯ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.57 
รองลงมา คือ โครงการต้ังอยูใกลสถานท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.86 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองการมอบสวนลดพิเศษมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 9.70 รองลงมา คือ การใหของแถม เชน เคร่ืองปรับอากาศ เฟอรนิเจอร ฯลฯ  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.51 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจได พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการใหขอมูล
ตามความเปนจริง ตรงกับรายละเอียดและสถานท่ีจริงของโครงการมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.72 รองลงมา คือ บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ไดระบุไวใน
สัญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.62 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอลูกคา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองพนักงานสามารถตอบสนองตอคํารองขอของลูกคา
ไดดีมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.62 รองลงมา คือ ลูกคาสามารถเขาถึงบริการได
งาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.61 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองการรับประกันผลงานหลังการสงมอบหองชุดมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.52 รองลงมา คือ โครงการมีแนวทางในการแกไขและ
ปองกันที่ด ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.35 

ปจจัยดานคุณภาพการบ ริการดานการเอาใจใสลูกคา  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองพนักงานเขาใจความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ลูกคามากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.67 รองลงมา คือ โครงการมีการบริการหลังการ
ขายท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.18 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของโครงการมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับการใชบริการของลูกคามากท่ีสดุ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.56 

รองลงมา คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของโครงการมีจํานวนเพียงพอตอการใช
บริการของลูกคา เชน จํานวนที่จอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.97 

ดานการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เชน นํ้าทวม มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 9.50 รองลงมา คือ ทําเลท่ีตั้งมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 8.58 

สวนที่ 3   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 โดยใชคาสถิติ Independent Sample T – 

test และคาสถิติ F – test (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถสรุป
ผลได ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัย ท่ี  1 : ปจจัยสวนบุคคลของ ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 ที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยสถานภาพท่ีแตกตางกันของกลุมตัวอยาง มีผลตอความแตกตางในการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ใน
สวนของปจจัยทางดานสถานภาพ และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ในดานของเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 และ 3 โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis -- MRA) สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้า
ทวมป 2554 

ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธอยาง
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มีนัยสํา คัญทางสถิติตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ในสวน
ของปจจัยทางดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด แตปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
2 ในดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  : ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 
2554 

ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเช่ือถือไววางใจ
ได  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เ นียมของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ในสวนของปจจัยทางดานความเช่ือถือไววางใจได และ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ในดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ัน
ตอลูกคา ดานการเอาใจใสลูกคา และดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

5.อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเ ร่ือง  “การศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554” 
สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 ที่
แตกตางกัน สอดคลองกับขอมูลที่วา  การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิต
ครอบครัวเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําให
เกิดความตองการในผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน       (ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ. 2541 : 133) บทบาทและหนาท่ีของแตละคนในครอบครัวนั้นจะ
แตกตางกันออกไป แมในครอบครัวเดียวกันก็จะมีการบริโภคท่ีแตกตางกัน ประกอบ
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กับการมีบุตร หรือจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตางกัน  ซึ่งในครอบครัวโสดจะ
ตัดสินใจซื้อดวยบุคคลเพียงคนเดียว หรือมีพอแมเปนท่ีปรึกษา สวนคนท่ีมีสถานภาพ
สมรสก็จะตัดสินใจซื้อดวยการตัดสินใจของหลายบุคคลรวมกัน  เชนพอแม สามีหรือ
ภริยา บตุร เปนตน (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 164) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤต นํ้าทวมป 2554 

สอดคลองกับขอมูลที่วา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ 
และคุณคาของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับ
สินคาเปนสวนหน่ึงท่ีจะจูงใจให เกิดการซื้อ  บางคร้ังการตั้งราคาสูงอาจเปน
เคร่ืองหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมท่ีชอบซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความ
ภูมิใจจากการซื้อ หรือการใชผลิตภัณฑราคาแพง ๆ แตบางคร้ังมีการโฆษณา
คุณสมบัติกันมากจนหาความแตกตางไมคอยได ราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ. 2546 : 54) นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัลรัชว สุรธรรมทวี (2552) ที่พบวา ปจจัยทางดานราคามี
อิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 สอดคลองกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ที่ไดอธิบายไววา  นักการตลาด
จะตองสนใจ และจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา ซึ่ง
สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา สิ่งกระตุนดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) เปนหนึ่งในสิ่งกระตุนทางการตลาดท่ีมีความสําคัญ ไมวาจะ
เปนการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด การ
แจก การแถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลท่ัวไป เหลาน้ีถือวาเปนสิ่งกระตุน
ความตองการซ้ือทั้งสิ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541 : 128) 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเช่ือถือไววางใจได มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้า
ทวมป 2554 สอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพบริการที่วา ความสามารถในการ
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ใหบริการจะตองตรงกับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ การบริการที่ใหทุกคร้ังตองมี
ความถูกตองเหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอ
นี้จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีไดรับน้ันมีความนาเช่ือถือ สามารถใหความ
ไววางใจได ซึ่งคุณภาพการใหบริการดังกลาว มีผลอยางมากในข้ันตอนการตัดสินใจ
ใชบริการ เนื่องจากลูกคาในปจจุบันพิจารณาถึงความคุมคาของการใชบริการ  สิ่งท่ี
เปนพื้นฐานในการบอกถึงความคุมคา  ก็คือ คุณภาพในการบริการ  (ชัยสมพล           
ชาวประเสริฐ. 2547 : 109) 

6.ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

ปจจัยดานราคาเปนเคร่ืองมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได ซึ่ง
ผูประกอบการควรใหความสําคัญ ถาผูบริโภคคิดวาคอนโดมิเนียมมีคุณ คาในดานการ
ใชงานและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการแลว ก็มีแนวโนมท่ีผู บริโภคจะยอมรับ
ราคาของคอนโดมิเนียมน้ันถึงแมวาจะมีราคาสูงกวาคอนโดมิเนียมอ่ืน ๆ ทั่วไปก็ตาม 
คอนโดมิเนียมของแตละโครงการจะมีราคาท่ีเหมาะสมของตัวมัน เรียกวาราคาท่ี
ถูกตอง ไมเกี่ยวกับวาราคาถูกหรือแพง ถาราคาเสนอขายตํ่ากวาราคาท่ีถูกตอง มันก็
นาสนใจที่จะทําการซื้อหรือลงทุน ทั้งน้ีตองดูแนวโนมราคาในอนาคตดวยเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

ปจจัยที่ไมสามารถจับตองไดอยางคุณภาพการบริการ เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสังหา ริมทรัพย ไมควรมองข าม  โดย เฉพาะอย าง ย่ิ ง
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เพราะในปจจุบันธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยมี
การแขงขันกันสูง คุณภาพการบริการจึงมีความจําเปนมากข้ึนตอการเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันใหกับธุรกิจ เนื่องจากคุณภาพการบริการสามารถชวยสรางความแตกตาง
ในการแขงขันใหกับธุรกิจไดอยางมาก ดังน้ันผูประกอบการในปจจุบันจึงไมสามารถ
แบงแยกผลิตภัณฑและบริการออกจากกันไดอีกตอไป ผูประกอบการควรปรับปรุง
คุณภาพการบริการใหไดมาตรฐาน อาจใชแนวทางตามโมเดลคุณภาพการใหบริการ
ของพาราสุรามาน และคณะก็ได โดยเนนใหความสําคัญกับการสงมอบคุณภาพการ
ใหบริการท่ีลูกคาคาดหวัง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบริการจะเกิดข้ึนจากขอผิดพลาด
ระหวางความคาดหวังของผูใชบริการและผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงจากผูใหบริการ เพื่อ
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เปนการปดก้ันชองวางดังกลาว และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในที่สุด ความ
คาดหวังของลูกคาจะมีบทบาทสําคัญมาก เพราะคุณภาพเปนสิ่งท่ีลูกคาสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได คือ คุณภาพที่ลูกคาไดรับจากการบริการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ี
ลูกคาไดคาดหวังไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหผูที่สนใจจะทําการวิจัยในเร่ืองท่ีคลายคลึงกันนี้
ทําการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เพิ่มเติม และ 
ควรศึกษาแบบเจาะเฉพาะกลุมคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟา  /รถไฟฟาใตดิน กลุม
คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด หรือ กลุมคอนโดมิเนียมระดับกลางในการวิจัยคร้ัง
ตอไป เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ นอกจากน้ีควรศึกษาเก่ียวกับการเปดรับสื่อที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมดวย 
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