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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่อ ปั จ จัย การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มใกล้ส ถานี
รถไฟฟ้ า เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เนี ย มใกล้ส ถานี รถไฟฟ้ า และเพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ปั จจัยอื่ นกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ า โดยทํา การศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test (ONE-way
ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis :
MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นกลุ่มอายุ
25-30 ปี มากที่สุด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/
พนักงานธนาคาร มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่มี
สถานภาพโสด โดยพบว่าการส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการขาย และภาพลักษณ์
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สิ นค้า เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ผูว้ ิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะให้ นํา ข้อ มู ล การวิจ ัย เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลที่มาก
ขึ้น โดยศึกษาปั จจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
คําสํ าคัญ : คอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ า, การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้
สถานีรถไฟฟ้ า
ABSTRACT
This research is Quantitative research. The Objective is to study the
difference of personal factors that affect the decisions to purchase condominiums
near BTS and MRT. To study the relationship between markets integration and the
decisions to purchase condominiums near BTS and MRT ,and to study the others
relationship factors related that influence the decision of consumers to purchase a
condominiums near BTS and MRT. By study from sample group in Bangkok and
Boundaries using 400 questionnaires as a tool to collect data and using t-test F-test
(ONE-way ANOVA) and multiple regression analysis for Hypothesis test at the
0.05 level of significance.
From the research, most of the sample group who done the
questionnaires are female at the age between twenty-five to thirty, bachelor degree,
private company, approximate income between 15,001-25,000 baht and single. Also
from the research, fine promotion, selling process and brand images are relating to
the decisions of purchasing condominium of consumers who lived in Bangkok and
boundaries.
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Researcher suggests that using this research as the guideline to improve
the decision level of purchasing condominium of people who lived in Bangkok and
boundaries. Also, the extension of this research can be done by study another
factors such as CRM management which can affect the purchasing decisions.
Keyword : Condominium, Decision of Purchase Condominium
1. บทนํา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ วน
ใหญ่แล้วความเจริ ญทางเศรษฐกิจมักกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรื อเมืองหลวงเท่านั้น
ทําให้ประชากรจากทุกสารทิศย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยูใ่ นเขตเมืองมากขึ้น
เขตเมื อ งจึ ง แออัด ไปด้ ว ยผู้ค นซึ่ งทวี จ ํา นวนมากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่เป็ นการเพิ่มของ
ประชากรนอกพื้นที่ก่อให้เกิดความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่เนื่องจาก
ที่อยูอ่ าศัยแบบปกติ คือ ที่อยูอ่ าศัยในแนวราบในตัวเมืองมีนอ้ ยและราคาสู งมากทําให้
ประชาชนส่ วนใหญ่หันไปเลื อกที่อยู่อาศัยในรู ปแบบใหม่ คือ ที่อยู่อาศัยในแนวสู ง
และการเลือกที่อยูอ่ าศัยในรู ปแบบใหม่นบั วันจะยิง่ เพิ่มสู งขึ้น
ในปี 2551 จากรายงานเรื่ อง ผลสํารวจความต้องการที่อยู่อาศัย นโยบาย
กระตุ ้น เศรษฐกิ จ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศัย หลัง แรก (ศู น ย์ข ้อ มู ล
อสังหาริ มทรัพย์. ฝ่ ายวิจยั ตลาดอสังหาริ มทรัพย์, 2551: 2) ที่ทาํ การสํารวจความ
ต้องการที่อยูอ่ าศัยจากประชาชนที่เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 18 เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2551 พบว่า ผูเ้ ข้าชมงานต้องการซื้ อคอนโดมิเนียมเป็ นบ้านหลังแรก
ร้อยละ 46 ซึ่ งมากกว่าบ้านเดี่ยวที่มีเพียงร้อยละ 17 ทําเลที่ต้ งั ที่ตอ้ งการซื้ อบ้านหลัง
แรกนั้นอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และพบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงฉับพลัน มี
ความต้องการซื้ อคอนโดมิเนี ยมเพื่อเป็ นที่พกั อาศัยแห่ งที่ 2 ทั้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการต่างหันมาลงทุนเปิ ดตัวคอนโดมิเนียมช่วงเดือนธันวาคมของปี
2554 สู งถึง 40,000 ล้านบาท (อ้างอิงจาก http://www.prachachat.net., 2554) และ
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โครงการคอนโดมิเนี ยมที่ถูกเปิ ดตัวออกมานั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผูบ้ ริ โภค ทํา
ให้เกิดกระแสการเปิ ดโครงการคอนโดมิเนี ยมทําเลใกล้รถไฟฟ้ า 2 ระบบ เกิดขึ้น
มากมาย (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย:ออนไลน์)
ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ได้มีการแข่งขันกันสู ง ทําเลที่ต้ งั จึงเป็ นกล
ยุ ท ธ์ ที่ สํ า คัญ ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ ด้ว ยเหตุ น้ ี ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นปั จ จุ บ ัน จึ ง
จําเป็ นต้องคํานึงถึงการตอบสนองความสะดวกสบาย ความรวดเร็ วในการเดินทาง ทํา
ให้ปัจจุบนั โครงการต่างๆมักนิยมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะทําเลในย่านธุ รกิจ
ใจกลางเมือง และตามเส้นทางรถไฟฟ้ า และรถไฟใต้ดินพาดผ่าน เนื่องจากเป็ นทําเลที่
ได้รับความนิยม โดยผูป้ ระกอบการมองว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ทาํ งานในย่านธุ รกิจ ยังคง
ต้อ งการที่ จ ะหาซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ใกล้ ที่ ท ํา งานตนเอง เพื่ อ ความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขต กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ การศึกษา และ
สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าที่
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการที่ประกอบด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การส่ ง เสริ มการตลาด และกระบวนการขาย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
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3. ปัจจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า และความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
4. ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึกษาสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลเท่านั้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ และ
ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
เท่านั้น ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
5. ประโยชน์ จากการวิจัย
1. ใช้เป็ นข้อมูลเชิ งวิชาการให้กบั ผูท้ ี่สนใจในธุ รกิจคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี
รถไฟฟ้ าสําหรับค้นคว้าใช้เป็ นเอกสารอ้างอิง
2. ใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการของธุ รกิจโครงการคอนโดมิเนี ยม
ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า ในการนําผลวิจยั ไปพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิ ง
บูรณาการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการผูบ้ ริ โภค และเพื่อใช้เป็ นข้อมูลดูแนวโน้ม
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าของผูบ้ ริ โภค3- 3. ผู ้บ ริ โภค
รวมถึ งบุ คคลทัว่ ไปสามารถใช้ข ้อมูล เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนียมในอนาคต
6. นิยามศัพท์
1. คอนโดมิเนี ยม อาคารที่บุคคลสามารแยกการก่อกรรมสิ ทธิ์ ออกได้เป็ น
ส่ วนๆ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินส่ วนบุคคล ได้เเก่ ห้องชุ ด สิ่ งปลูก
สร้างหรื อที่ดินที่จดั ไว้ให้ผเู ้ ป็ น
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ หมายถึง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการขายเท่านั้น
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หมายถึง เป็ นการเสนอข่าวสารการขาย หรื อ
แจ้ง ข่ า วสารให้ บุ ค คลที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายทราบเกี่ ย วกับ สิ น ค้า บริ ก าร หรื อ
แนวความคิด
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4. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการ
ขาย ซึ่ งประกอบด้วย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ
เอกสารแนะนํา เช่ น ใบปลิ ว แผ่นพับ อธิ บายรายละเอียดโครงการชัดเจน และ
โปรโมชัน่ พิเศษ เช่น ของแถม/ส่ วนลด
5. กระบวนการขาย หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริ การทั้งก่อนขายและหลัง
ขาย ระยะเวลาในการส่ งมอบ และบริ การหลังการขาย
6. ภาพลักษณ์สินค้า หมายถึง ชื่ อเสี ยง ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ คงทางฐานะ
การเงิน มีตราบริ ษทั ปรากฎอยู่ในสื่ อต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ มีความประทับในในการ
ให้ บ ริ การ การมี ส่ วนร่ วมในการช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาสั ง คมของโครงการ
คอนโดมิเนียม มีความซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ
7. ความภักดี ต่อสิ นค้า หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อการซื้ อโครงการ
คอนโดมิเนี ยม ไม่วา่ จะเกิดจากความเชื่ อมัน่ การนึกถึง และหรื อตรงใจผูบ้ ริ โภค และ
เกิดการซื้ อซํ้าต่อเนื่องตลอดมา
8. ความไว้วางใจ หมายถึ ง การที่ผบู้ ริ โภคมีความเชื่ อถือหรื อไว้วางใจต่อ
โครงการคอนโดมิเนียม จนเกิดการซื้ ออย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
9. การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวม มีเหตุผล
ในการซื้อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยตัด้วาแปรตาม
นประชากรศาสตร์
- เพศ
- อาชีพ
- อายุ
- รายได้
- การศึกษา - สถานภาพ

ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
- โฆษณาประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริมการตลาด
- กระบวนการขาย

การตัดสินใจซือ้ คอนโดมี
เนียมใกล้ สถานีรถไฟฟ้าใน
เขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล

ปั จจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์สินค้ า
- ความภักดีตอ่ สินค้ า
- ความไว้ วางใจ
ภาพที่1 กรอบแนวคิดการวิจยั
8. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการตัดสิ นใจ (Decision Theory)
ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์( 2540 ) ทฤษฎีการตัดสิ นใจ เป็ นวิธีการเชิงระบบและ
เชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการตัดสิ นใจ ดังนี้
วิธีการเชิงระบบคือ มีปัจจัย (Input) มีกระบวนการ (Process) และ ผลลัพธ์
(output)
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วิธีการเชิงวิเคราะห์ คือ การใช้เหตุผล (logic) พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หาได้
หรื อข้อมูลที่มีอยูพ่ ิจารณาทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยใช้เครื่ องมือหรื อเทคนิคเชิง
ปริ มาณ
ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสิ นใจ (กระบวนการตัดสิ นใจ)
1. กําหนดปั ญหาให้ชดั เจน
2. จําแนกทางเลือกที่เป็ นไปได้
3. ในแต่ละทางเลือกชี้ผลลัพธ์ที่ได้
4. แสดงผลได้ - ผลเสี ย ในแต่ละส่ วนผสมของทางเลือกรวมทั้งผลได้ -ผลเสี ย
ของผลลัพธ์
5. เลือกเทคนิคการตัดสิ นใจเชิงคณิ ตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ งที่เหมาะสมมา
ใช้
6. นําเทคนิคมาใช้ และทําการตัดสิ นใจ
รู ปแบบของการตัดสิ นใจ
แบบที่ 1 การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่นอน คือ สภาวการณ์ผตู้ ดั สิ นใจทราบ
ผลที่แน่นอนของทุก ๆ ทางเลือก ผูต้ ดั สิ นใจจะเลือกทางเลือกที่ให้ผลได้สูงสุ ด และผูม้ ี
สภาวการณ์เดียว อาจมีหลายทางเลือกสามารถตัดสิ นใจได้โดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
แบบที่ 2 การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง คือ ผูต้ ดั สิ นใจทราบโอกาสของ
เหตุการณ์ที่จะเกิ ดขึ้น (ทราบความน่าจะเป็ นของการเกิด ขึ้นของผลลัพธ์) ใช้วิธีการ
ตัดสิ นใจโดยการหาค่าคาดหวังของผลตอบแทน (Expected Value of the pay off)
(ตําราภาษาอังกฤษบางเล่มจะใช้ Expected Monetary Value : EMV)
แบบที่ 3 การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน คือ ตัดสิ นใจไม่ทราบความ
น่าจะเป็ นของผลลัพธ์ต่าง ๆ
Philip Kotler.1997:192-199(อ้างถึงในเอมอร วงษ์ศิริ, 2546) กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (The Consumer Perchase Decision Process) มีลาํ ดับ
ขั้น ตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง ขั้นตอนเหล่ า นี้ มี ป ระโยชน์ สํา หรั บ ผูว้ างแผนการ
ส่ งเสริ มการตลาด โดยทัว่ ไปประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1. การมองเห็นปั ญหา
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2. การแสวงหาภายใน คือ การตัดสิ นใจซื้ อ และการหยุดตัดสิ นใจซื้ อ
3. การแสวงหาภายนอก คือ การหาข้อมูลจากาการโฆษณา การไปณ.จุดขาย
การโทรศัพท์ การขอพบพนักงานขาย การไต่ถามจากผูเ้ คยใช้สินค้า การหา
ข้อมูลโดยวิธีอื่น
4. การประเมินทางเลือก คือการจับคู่ระหว่างมาตรการในการเลือกซื้ อ กับ
จุดเด่นของสิ นค้า
5. การตัดสิ นใจซื้ อ คือ การสร้างความแตกต่าง ลดอัตราเสี่ ยงในความรู ้สึกของ
ผูบ้ ริ โภค การสร้างสิ่ งล่อใจ
6. ทัศนคติหลังซื้อ
แนวคิดด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
สุ นีย ์ เจษฎาวรางกูล และคณะ (2553) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริ ษทั วังทองกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยปั จจัยส่ วนบุคคล
คือ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้านเทาวน์
เฮ้าส์ในโครงการบริ ษทั วังทองกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ วนเพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อบ้านเทาวน์เฮ้าส์ ในโครงการบริ ษทั
วังทองกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ(2541 )(อ้างถึงใน สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน, 2554) ให้
แนวคิดไว้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคล(Personal Factors) ดังนี้ 1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกัน
จะมีความต้องการผลิ ตภัณฑ์ต่างกัน 2) วงจรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle
Stage) ในลัก ษณะของการมี ค รอบครั ว ของบุค คล ทําให้เกิ ดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน 3) อาชี พ (Occupation) อาชีพของแต่
ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจํา เป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน 4)
โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) เช่น รายได้ส่วนบุคคล ใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแบ่งส่ วนแบ่งตลาดและการกาหนดตลาดเป้ าหมาย 5) การศึกษา (Education) ผู้
ที่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่า
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แนวคิดด้ านปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
เสรี วงษ์มณฑา( 2547) การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจะใช้ทุกรู ปแบบ
ของการติดต่อสื่ อสารที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้นหรื อเป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ โภคเปิ ดรับ
การโฆษณา (Advertising) หมายถึ ง การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ นิตยสารและสื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์
แผ่นพับ โปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การติดต่อสื่ อสารของ
องค์การกับกลุ่มต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูข้ ายปั จจัยการผลิต ผูถ้ ือหุ ้นหรื อลูกค้า โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อสร้ า งทัศ นคติ ความเชื่ อ และภาพลัก ษณ์ ที่ ดีต่อองค์การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็ นการให้ความรู ้ หรื อแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การ
ส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) เป็ นเครื่ องมือระยะสั้น เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ
หรื อขายผลิตภัณฑ์ หรื อเป็ นสิ่ งที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุน้ หน่วยงานขาย การขาย
โดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง รู ปแบบการติดต่อสื่ อสารจากผูส้ ่ งสาร
ไปยังผูร้ ับข่าวสารโดยตรง การขายโดยพนักงานขายถือเป็ นสื่ อที่สาคัญมาก
ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา (2544) การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการหรื อแบบครบ
วงจร หมายถึง การใช้กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดหลายรู ปแบบให้กลมกลืน ได้แก่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย
การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษไปในประเด็นเดียวกันเพื่อความชัดเจนตรงกัน
และส่ งผลกระทบที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค
แนวคิดด้ านปัจจัยอืน่ ๆ
แจ๊กดิช เชชและแอนดรู โซเบล (2004 : 286)( อ้างถึงใน จุไรลักษณ์ จันทสี ,
2553) กล่ าวว่าความภักดี หมายถึ ง การสวามิภกั ดิ ต่อลูกค้าและยกให้ความต้องการ
หรื อผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน และช่วยเสริ มให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจในสิ่ ง
นั้น เมื่ อไว้วางใจเชื่ อถื อมากก็จะใช้บริ การถึ งขั้นอันนําไปสู่ ความผูกพันและความ
จงรักภักดีในการใช้บริ การต่อไป
พจน์ใจ ชาญสุ ขกิ จ (2548) กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีจะช่วย
สร้างความน่าเชื่อถือ ความเลื่อมใส ศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าที่ตอ้ งกาเข้า
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มาใช้สินค้า และบริ การมากขึ้น ซึ่ งองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย
ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หาร ภาพลักษณ์ของพนักงาน ภาพลักษณ์ของสิ นค้า และบริ การ
ภาพลักษณ์ของวิธีการดาเนิ นงาน ภาพลักษณ์ของบรรยากาศขององค์กร ภาพลักษณ์
ของเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื ออุปกรณ์ในสานักงาน ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กร
และภาพลักษณ์ทางด้านสังคม
Geok Theng Lau (Geok Theng Lau, 1999) กล่าวว่า นักการตลาดมีความ
สนใจในแนวคิด ด้านความจงรักภักดีเพราะความ จงรักภักดี ในตราสิ นค้าเป็ นตัววัด
ในการดึงดูดลูกค้ามาใช้บริ การ และตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สร้างประโยชน์ให้บริ ษทั การ
ซื้ อซ้า และบอกต่อไปยังบุคคลอื่น
Niklas Luhmann (Luhmann, 1998) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นคาตอบของ
ความเสี่ ยงของปั ญหาเฉพาะเรื่ อง (Solution for Specific Problems of Risk) โดยที่
ความไว้วางใจจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ณ ที่น้ นั มีความคุ น้ เคยประกอบอยูด่ ว้ ย ความ
ไว้วางใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากที่น้ นั ไม่มีความคุน้ เคยเกิดขึ้น แต่ความคุน้ เคยอาจ
เกิดขึ้นได้แม้วา่ ณ ที่น้ นั จะปราศจากความไว้วางใจก็ตาม
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กิ ตติ พงศ์ วงศ์ฟู (2541) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความต้องการซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมใน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผูซ้ ้ื อคอนโดมิเนียมส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อยูใ่ นวัยทํางานอายุ ระหว่าง 21-40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว การศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าประกอบอาชี พเป็ นลูกจ้าง หรื อพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
ภูมิลาํ เนาเดิมอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่และยังไม่มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง และผูซ้ ้ื อมี
ระดับรายได้ระดับตํ่าถึงปานกลาง พิจารณาถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มี
เงื่ อนไขการผ่อนชําระเงิ นที่น่าสนใจ อยู่ใกล้ที่ทาํ งาน มีความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน
ถนอม อังคณะวัฒนา (2533) ศึกษาเรื่ องปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกที่อยูอ่ าศัย
แบบอาคารชุ ดพักอาศัยของผูม้ ีรายได้สูงในเขตชั้นในของกรุ งเทพมหานครในการ
ตัดสิ นใจเลื อกที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุ ดพัก อาศัย พบว่า ได้เรี ยงลําดับความสําคัญ 5
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ลําดับแรก คือ ทําเลที่ต้ งั ราคาของห้องชุด แหล่งอุปโภคที่จาํ เป็ น ระยะเวลาในการ
เดินทาง ระยะทางไปยังที่ทาํ งาน
เอมอร วงษ์ ศิ ริ (2546) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย มเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครหลัง วิ ก ฤต
เศรษฐกิจ ผลงานวิจยั พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ประชากรเลือปั จจัยด้านนี้ อยู่
ในระดั บ มากทุ ก รายการ ซึ่ งสอดคล้ อ งกัก ารส่ ง เสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ระหว่า ง ผู้ข าย และผู้ซ้ื อ เพื่ อ งสร้ า งทัศ นคติ และ
พฤติ กรรมการซื้ อ วัตถุ ประสงค์ข องการสื่ อสาร เพื่อแจ้งข่าวสารจูง ใจ โดยใช้การ
โฆษณา ผ่านวิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งตีพิมพ์ แผ่นป้ าย เป็ นต้น ใช้บุคคลทําหน้าที่ติดต่อการ
ขาย สร้างกิจกรรมกระตุน้ การซื้ อ เช่น ลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างภาพพจน์และทัศนคติขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
หนึ่งฤทัย เนาว์คาํ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการและปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า เรื่ องการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บ้าน แต่การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม มีปัจจัยทาง
การตลาดในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ประชากรกลุ่มนี้ จดั เป็ นประชากร
ประเภทนับได้ ( Finite Population ) ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป Taro Yamane โดย
ให้มีความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาด
ตัวอย่างจํานวน 385 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400ชุด
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วิ ธี ก ารสุ่ มตัว อย่ า งในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ ก ารสุ่ มตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่สนใจซื้ อคอนโดมิเนียม
ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ที่มีความเต็มใจและ
สามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามได้ จนครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
12. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิ จ ัย สามารถสรุ ป ผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 65.3 อยูใ่ นกลุ่มอายุ 25-30 ปี ร้อยละ
45.8 มากที่ สุ ด จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 68.8 มี อ าชี พ เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/พนักงานธนาคารร้อยละ 51 มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 –
20,000 บาท ร้อยละ 39.8 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 85.5
การทดสอบสมมติฐานที่1 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่มีความ
แตกต่างกันที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
การทดสอบสมมติฐานที่2 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
มีเฉพาะการส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการขายเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.025 และ 0.000 ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐานที่3 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยอื่นๆ เฉพาะภาพลักษณ์
สิ นค้าเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานีรถไฟฟ้ า
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-Test
0.950
อายุ
F-Test
0.119
อาชีพ
F-Test
0.967
รายได้
F-Test
0.055
การศึกษา
F-Test
2.49
สถานภาพ
F-Test
0.161
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
โฆษณา
MRA
0.571
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการตลาด
MRA
0.025
กระบวนการขาย
MRA
0.000
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า
MRA
0.000
ความภักดีต่อสิ นค้า
MRA
0.365
ความไว้วางใจ
MRA
0.423

ผลการทดสอบ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

13. อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกันที่จะ
ส่ ง ผลต่อการตัด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย มใกล้ส ถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ธิวดี สุ ขโหมด (2555) ศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมมื อสอง
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า เมื่อทําการเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
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คอนโดมิเนี ยมมือสองของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพฯไม่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน
พบว่าสถานภาพ และระดับรายได้ สอดคล้องในทิศทางตรงข้ามกัน ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มมื อสองของผูอ้ ยู่อาศัย ในเขตกรุ ง เทพฯที่ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 จากการวิจยั พบว่า การส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการ
ขายเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าใน
เขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล อย่า งมี นัย สํา คัญทางด้า นสถิ ติที่ 0.025 และ 0.000
ตามลํา ดับ เรื่ องการส่ ง เสริ ม การตลาดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัช รั ช เย็นบํา รุ ง
(2546) ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีต่อการซื้ อห้องชุ ดพักอาศัย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลของผูบ้ ริ โภค: กรณี ศึกษาห้องชุดพักอาศัยในครอบครองของ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) จากการวิจยั พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่
ส่ งผลต่อการซื้ อ ได้แก่ เงื่ อนไขดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาในการผ่อนที่นาน ไม่ตอ้ ง
จ่ายเงิ นดาวน์หรื อจ่ายเล็กน้อย และการให้สิ้นเชื่ อในสัดส่ วนที่สูง มีอิธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาคารชุ ด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนเรื่ องกระบวนการ
ขายสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บัวทิพย์ พรหมศร (2551) ศึกษากลยุทธ์การตลาดธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพฯ พบว่า ในกระบวนการขายนั้น พนักงานขายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะมีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จขององค์กร ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน
ของผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับการบริ การก่ อนและหลังการขาย โดยพนักงานขาย
ต้องให้ความสําคัญกับลูกค้าทุกราย สามารถอธิ บายรายละเอียดให้เข้าใจง่าย น่าเชื่ อถือ
และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
สมมติ ฐานที่ 3 จากการวิจยั พบว่า มี เฉพาะภาพลักษณ์ สิ นค้า เท่า นั้น ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางด้านสถิติที่ 0.000 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กาญจนา พินนอก (2551) ได้ศึกษาปั จจัยผลิตภัณฑ์และเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ คอนโดมิเนี ยม ระดับ C+ (LUMPINI CONDO TOWN)
ของ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ พบว่า ปั จจัยผลิตภัณฑ์ดา้ นตราสิ นค้า และ
ภาพลักษณ์ สินค้ามีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อ ในด้านอนาคตจะ
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แนะนําคนรู ้จกั ซื้อคอนโดมิเนียมระดับ C+ ของ บมจ.LPN ด้านชื่อเสี ยงของ LPN เป็ น
ที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย,ความน่ าเชื่ อถือเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน,ความโดดเด่นเรื่ องชุมชน
น่าอยู่ มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมซื้ อคอนโดมิเนียม
14. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ ปฏิบัติจริง
1. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ า ควรให้
ความสําคัญในการศึกษา ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ เรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด
และกระบวนการขาย เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
2. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าควรให้
ความสํ า คัญ ในการศึ ก ษา ปั จ จัย อื่ น ๆ เรื่ อ งภาพลัก ษณ์ สิ น ค้า ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
โครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่เพิ่ม
มากขึ้น
3. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโครงการคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าควรให้
ความสําคัญ เรื่ องการส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการขาย และภาพลักษณ์ สินค้า เป็ น
กรณี พิเศษ เพื่อให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ ใช้ ต่อ
1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเข้าถึงผูใ้ ช้บริ โภคมากที่สุด ในการทําวิจยั
ครั้งต่อไปการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรจะมีการทําสํารวจให้ครอบคลุม
ในทุกเขตที่มีโครงการสถานีรถไฟฟ้ า
2. จากการศึกษาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ และปั จจัย
อื่นๆ สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้สถานี รถไฟฟ้ าของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ได้ร้อยละ 57.9 ดังนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปั จจัยการ
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บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นต้น ที่สามารถส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใกล้
สถานีรถไฟฟ้ าได้อีก ร้อยละ 42.1
3. ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชิ งลึกมากขึ้นเพื่อจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียด
และมีคุณภาพขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ หรื อใช้เวลาในการคุยกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
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