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บทคัดย�อ

ง  านวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาหารูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และศึกษาวิเคราะหกลุมผูบริโภความีกลุมผูบริโภครูปแบบใดบาง ในการวิจัยไดใชเคร่ืองมือชี้วัด

รูปแบบของผูบริโภคของ Sproles & Kendall, 1986 ในการหาตัวแปรแฝงเพ่ือใชทําแบบสอบถามแลวทําการ

วิเคราะหองคประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) หลังจากน้ันจึงทําการวิเคราะหกลุมเพ่ือหาวา

ผูบริโภคในแตละกลุมมีรูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดแตกตางกันอยางไร

ในการเก็บแบบสอบถามไดทําการทดลองแจกแบบสอบถามดวยตนเองกอน และมีการสัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อ

ปรับแกแบบสอบถามกอนท่ีจะเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน ภายหลังการคัดกรองสามารถรวบรวมแบบสอบถามได 198 ชุด 

ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา มีรูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผูบริโภค 6 รูปแบบคือ 1. รูปแบบในการตัดสินใจซื้อ

โดยใหความสําคัญกับอาคารชุดที่มีความแปลกใหม ทันสมัย เนนดานการออกแบบ (Novelty-Design Consciousness),

2. รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดที่ใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบ (Perfectionism), 3. รูปแบบในการตัดสินใจซื้อ

อาคารชุดโดยใหความสําคัญกับแบรนด (Brand Consciousness), 4. รูปแบบท่ีผูบริโภคขาดความม่ันใจและสับสน ไมสามารถ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุด เนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป (Confusion from Overchoice), 5. รูปแบบท่ีผูบริโภคใหความ

สําคัญกับการการประหยัดเวลาในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด (Time-Energy Conserving) และ 6. รูปแบบในการตัดสินใจท่ี

ใหความสําคัญกับราคาของอาคารชุด (Price Consciousness)

เกรียงศักดิ์ สันติพจนา
ผูจัดการฝายการตลาด

บริษัท คอลลิเออร อินเตอรเนชันแนล ประเทศไทย จํากัด 

รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด
และการจัดกลุ�มผู�บริโภคอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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หลังจากน้ันจึงทําการวิเคราะหกลุมจนไดผลสรุปวา มีกลุมผูบริโภค 4 กลุมคือ 1. กลุมผูซื้ออาคารชุดเพื่อการลงทุน, 

2. กลุมผูซื้ออาคารชุดเพื่ออยูอาศัยจริง, 3. กลุมผูซื้ออาคารชุดที่ชอบการออกแบบแปลกใหม ทันสมัย และใหความสําคัญกับ

แบรนด, และ 4. กลุมผูซื้ออาคารชุดที่เนนความสมบูรณแบบ ซึ่งในแตละกลุมมีการใหความสําคัญกับรูปแบบในการตัดสินใจ

ซื้ออาคารชุดที่แตกตางกัน มีลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกตางกันอีกดวย งานวิจัยน้ีจะ

เปนประโยชนแกผู ประกอบการอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุด ในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดของผูบริโภคในแตละกลุม อีกทั้งชวยในการบริหารจัดการ

การตลาดของโครงการอาคารชุดใหประสบความสําเร็จได

คําสําคัญ : รูปแบบในการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม อาคารชุด
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ABSTRACT

This research objective is to find consumer decision making styles of condominium in Bangkok 

metropolitan region and analyzing clusters of the various style consumer. Research uses the 

customer styles inventory (CSI) of Sproles & Kendall (1986) to find the construct to make 

the questionnaire, then utilizes the Exploratory Factor Analysis (EFA) to find different styles. 

After that cluster analysis for classifying the group of condominium buyers is utilized.

A small sample of questionnaires has been collected in pilot test to determine appropriate 

measurement indicators before collecting the online questionnaires. The aggregate of 198 samples 

survey is compiled. The fi nding from EFA are six condominium consumer decision making styles; 

(1) Novelty - Design consciousness style, (2) Perfectionism style, (3) Brand consciousness style, (4) Confusion 

from overchoice style, (5) Time - energy conserving style, and (6) Price consciousness style.

In addition, the cluster analysis shows that there are four clusters of consumer. (1) “Investment 

purpose buyer cluster”, (2) “Real demand buyer cluster”, (3) “Novelty – Design and Brand prefer buyer 

cluster” and (4) “Perfectionist buyer cluster” where in each cluster has different demographic data, 

behaviors, and decision making styles. This research can benefi t a condominium developer in designing 

the condominium product to fi t with the consumer decision making styles and to manage sales and 

marketing of condominium project for success.
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Kriangsak Santipojana
Marketing Manager,

Colliears Intarnational Thailand Co., Ltd.

Consumer Decision-Making Styles of
Buying Condominium and Clustering Condominium 

Consumer in Bangkok Metropolitan Region



21คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 40 ฉบับที่ 154 เมษายน - มิถุนายน 2560

บทนํา
อาคารชุด (Condominium) นั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีความนิยมซ้ือเพื่อใชเปนที่อยู อาศัยในกรุงเทพมหานคร

เปนอยางมาก เนื่องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ รวมถึงมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ในกรุงเทพมหานคร อาทิเชน โครงการรถไฟฟา ทางพิเศษ อาคารสํานักงาน ศูนยการคา ฯลฯ ทําใหความตองการท่ีอยูอาศัย

มีมากข้ึน แตทวาที่ดินในกรุงเทพมหานครน้ันมีจํากัด และมีราคาสูงขึ้นจนไมเหมาะท่ีจะพัฒนาที่อยูอาศัยแบบบานแนวราบ

ดังนั้นอาคารชุดที่สามารถกอสรางเปนอาคารสูงที่สามารถใหหลายครอบครัวมาอยูรวมกันจึงสามารถตอบโจทยของการอยูอาศัย

ในกรุงเทพมหานครได ในปจจุบันมีผูประกอบการสรางอาคารชุดเพ่ือขายอยูเปนจํานวนมาก แตผูซื้อมีจํานวนจํากัด จึงสงผล

ใหมีการแขงขันสูง แมวาตนทุนที่ดินและคากอสรางที่สูงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีมีปญหา

จากหน้ีครัวเรือน ทําใหสถาบันการเงินเขมงวดในการใหสินเช่ือที่อยูอาศัยกับประชาชน ดังนั้นควรจะมีการวิจัยเพื่อใชเปนขอมูล

สําหรับผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑอาคารชุดใหสามารถตอบโจทยกับการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผูบริโภคได

จากงานวิจัยในอดีตไดมีผูที่ทําการศึกษาแลวสามารถจําแนกรูปแบบการตัดสินใจของผูซื้อไดจากลักษณะการใชชีวิต

และพฤติกรรมของผูบริโภค (Lysonski, Durvasula, & Zotos, 1996; Sproles, 1985) ซึ่งการวิเคราะหรูปแบบการ

ตัดสินใจซ้ือจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ เพื่อใหไดทราบรูปแบบในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท่ีมีนัยสําคัญ แตทวาใน

ธุรกิจอาคารชุดนั้นจัดวาเปนทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีความแตกตางไปจากสินคาทั่วไป ซึ่งจากงานวิจัยที่ผานมา

ไดมีการศึกษาถึงปจจัยในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด และรูปแบบการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในผลิตภัณฑตาง ๆ  (Sproles

& Kendall, 1986) แตยังไมมีการศึกษาที่นําปจจัยตาง ๆ  มาจัดรวบรวมเปนหมวดหมูสรุปเปนรูปแบบการตัดสินใจซื้อของ

อาคารชุด ผูวิจัยจึงไดอางอิงแนวทางในการศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อสินคาของ Sproles & Kendall (1986) และ

ปจจัยตาง ๆ  เพื่อหาขอสรุปในการจําแนกจัดกลุมรูปแบบตาง ๆ  ของการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผูบริโภคที่มีนัยสําคัญ

ทบทวนวรรณกรรม

1. รูปแบบในการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค (Consumer Decision-Making Styles)

Sproles and Kendall (1986) ไดใหคําจํากัดความคําวา รูปแบบในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนรูปแบบที่เปน

แนวโนมทางดานจิตใจท่ีกําหนดลักษณะการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่งมีแนวคิดริเริ่มมาจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค

ในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ  และทําการวิเคราะหหารูปแบบที่ลูกคาทําการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากปจจัยหลายอยางที่มีผล

ตอความตองการของลูกคา ซึ่งลูกคาแตละคนก็จะมีความตองการ หรือความสนใจที่แตกตางกันไป Sproles and Kendall 

(1986) ไดวิจัยรูปแบบการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไว 8 ลักษณะ โดยไดจัดทําคําถามที่ใชจําแนกรูปแบบในการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภคเรียกวา เครื่องมือที่ใชชี้วัดรูปแบบของผูบริโภค CSI (Customer Style Inventory) ผูวิจัยจึงไดประยุกตแนวคิด

รูปแบบของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาประยุกตใชในสินคาประเภทอาคารชุดที่เปนอสังหาริมทรัพยที่ผูบริโภคใหความนิยม

ในปจจุบัน

แนวทางในการศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อมีสามแนวทางคือ การเขาถึงผูบริโภคดวยจิตวิทยา ทัศนคติ และรูปแบบ

การใชชีวิต (The Psychograpic/Lifestyle Approach) แนวทางที่สองคือ การเขาถึงจากชนิดของผูบริโภค (The Consumer 

Typology Approach) และแนวทางท่ีสามคือ การเขาถึงดวยลักษณะเฉพาะของผูบริโภค (The Consumer Characteristics 

Approach) ซึ่ง Sproles and Kendall (1986) ใชแนวทางท่ีสามในการหารูปแบบจากลักษณะเฉพาะของผูบริโภค ทั้งน้ี

รูปแบบและลักษณะของผูบริโภคมีความแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรมนั้น รวมทั้งมีทัศนคติที่ไมเหมือนกันอีกดวย ดังนั้น
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รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดและการจัดกลุ�มผู�บริโภคอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จึงสงผลใหผูบริโภคในแตละวัฒนธรรมมีรูปแบบในการตัดสินใจซื้อที่ไมเหมือนกัน (Lysonski, Durvasula, & Zotos, 1996; 

Shim & Cehrt, 1996) นอกจากน้ีรูปแบบในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคยังมีความแตกตางกันไปในแตละประเภทของผลิตภัณฑ

อีกดวย (Sproles & Kendall, 1986)

2. เครื่องมือท่ีใช�ชี้วัดรูปแบบของผู�บริโภค CSI (Customer Style Inventory)

Sproles and Kendall (1986) ไดใหคําจํากัดความวา เปนเคร่ืองมือที่ใชชี้วัดที่สามารถวัดรูปแบบในการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภคไดเปนลักษณะเฉพาะขั้นพ้ืนฐาน 8 รูปแบบ และมีการศึกษาเพิ่มเติมไดเปนรูปแบบที่ผูบริโภคใหความสําคัญ

กับการการประหยัดเวลาและพลังงานในการตัดสินใจซื้อ (Time-Energy Conserving) ของ Hafstrom, Chae, and chung 

(1992) เพิ่มเติมเขามาเปนรูปแบบที่ 9

รูปแบบในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer Decision-Making Styles)

1. รูปแบบในการตัดสินใจที่ใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบหรือตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง (Perfectionism 

or High-Quality Consciousness)

2. รูปแบบในการตัดสินใจโดยใหความสําคัญกับแบรนด (Brand Consciousness)

3. รูปแบบในการตัดสินใจโดยใหความสําคัญกับความแปลกใหม ทันสมัยตามแฟชั่น (Novelty-Fashion 

Consciousness)

4. รูปแบบในการตัดสินใจจากอารมณความรู สึกและการผอนคลายความเครียด (Recreational, Hedonistic 

Consciousness)

5. รูปแบบในการตัดสินใจท่ีใหความสําคัญกับราคาและความคุมคากับส่ิงที่ไดรับ (Price and “Value for Money” 

Consciousness)

6. รูปแบบที่ผูบริโภคไมไดวางแผนไวกอนซื้อและไมไดระมัดระวังในการใชจาย (Impulsiveness, Careless)

7. รูปแบบที่ผูบริโภคท่ีขาดความมั่นใจและสับสน ตัดสินใจเลือกไมได เนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป (Confusion 

from Over Choice)

8. รูปแบบที่ผูบริโภคจงรักภักดีตอแบรนด มีอุปนิสัยที่จะซื้อสินคาแบรนดเดิมอีกเมื่อมีโอกาส (Habitual, Brand-

Loyal Consumer)

9. รูปแบบท่ีผู บริโภคใหความสําคัญกับการการประหยัดเวลาและพลังงานในการตัดสินใจซื้อ (Time-Energy 

Conserving)

3. คําจํากัดความของตัวแปรแฝง (Conceptual Definition or Latent Variable)

รูปแบบการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผูบริโภคมีแนวคิดริเริ่มมาจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ

สินคาตาง ๆ  และทําการวิเคราะหหารูปแบบที่ลูกคาทําการตัดสินใจเลือกซื้อจากปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความตองการของ

ลูกคา ซึ่งลูกคาแตละคนก็จะมีความตองการ หรือความสนใจท่ีแตกตางกันไป (Sproles & Kendall, 1987) ซึ่งการนําไปใช

นั้นไดมีการศึกษามาแลววา รูปแบบการตัดสินใจซื้อจะแตกตางกันไปในความแตกตางของวัฒนธรรมและประเภทของสินคา 

(Durvasula, Lysonski, & andrews, 1993; Hafstrom et al., 1992) ดังนั้นจึงสามารถสรุปแนวคิดในการใหคําจํากัดความ

ของตัวแปรแฝงในแตละรูปแบบไดดังนี้
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1) รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดที่ใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบหรือตองการหองชุดที่มีคุณภาพสูง 

(Perfectionism or High-Quality Consciousness) คือ การที่ผู บริโภคเลือกหองชุดที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งผู บริโภค

ในรูปแบบนี้จะมีความละเอียดถี่ถวน มีการคิดวิเคราะหเปนระบบ หรือมีการเปรียบเทียบ พวกเขาจะไมพึงพอใจกับสินคาที่มี

คุณภาพธรรมดาทั่วไปที่ไมไดมีคุณภาพดีที่สุด (Sproles & Kendall, 1986) และผูบริโภคยังใหความใสใจกับประโยชน

ใชสอยการใชงานของหองชุดอีกดวย (Hafstrom et al., 1992) ทั้งนี้พบวาผูบริโภครูปแบบน้ียังมีการวางแผนการมากอนซื้อ 

(Fan & Xiao, 1998; Wesley, Le Hew, & Woodside, 2006) มีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑมาหลากหลายเพ่ือเลือก

ผลิตภัณฑที่ดีที่สุด ซึ่งมีความคลายคลึงกับรูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยหรืออาคารชุด ซึ่งจะตองมีการวางแผน

มากอน เนื่องจากอสังหาริมทรัพยเปนทรัพยสินที่มีราคาสูง

2) รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดโดยใหความสําคัญกับแบรนด (Brand Consciousness) คือ รูปแบบที่

ใหความใสใจกับการไดซื้ออาคารชุดที่มีแบรนดที่เปนที่รูจัก มีชื่อเสียง ผูบริโภคในรูปแบบน้ีมีความเช่ือวาอาคารชุดที่มีชื่อเสียง

จะมีหองชุดที่มีคุณภาพดีกวา และยังมีความนิยมอาคารชุดในแบรนดที่มีการโฆษณาวามียอดขายไดมากที่สุด (Sproles, 1985) 

ซึ่งในปจจุบันแบรนดหรือตราสินคนั้น มีความสําคัญเพ่ิมขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพราะอาคารชุดเปนทรัพยสินที่มีราคาสูง

ผูบริโภคจึงตองการความนาเช่ือถือจากผูพัฒนาโครงการ ซึ่งในการสรางแบรนดจะตองมีการวางกลยุทธทางการตลาด และ

มีการใชงบการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณใหผูบริโภคจดจําไดถึงลักษณะและความเปนตัวตนของแบรนดนั้น (Zhou, Arnold, 

Pereira, & Yu, 2010) และ Zhou et al. (2010) ยังพบอีกวากลุมประชากรในแตละพื้นท่ีนั้นจะมีรูปแบบในการตัดสินใจ

ทางการตลาด รวมถึงการรับรูถึงแบรนดในระดับที่แตกตางกันอีกดวย

3) รูปแบบในการตัดสินใจโดยใหความสําคัญกับอาคารชุดที่มีความแปลกใหม ทันสมัย เนนดานการออกแบบ 

(Novelty-Design Consciousness) เปนรูปแบบที่ผูบริโภคชอบความแตกตาง ชอบความแปลกใหม ชอบความทันสมัย และ

รูปแบบอาคารชุดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งมีลักษณะงานออกแบบตกแตงที่แปลกใหมแตกตางจากอาคารชุดทั่วไป (Sproles 

& Kendall, 1986) ซึ่งในงานวิจัยของ Wesley et al. (2006) ที่ทําการวิจัยเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อในศูนยการคานั้นไดแบงแยก

รูปแบบในการตัดสินใจโดยใหความสําคัญกับความแปลกใหม (Novelty Consciousness) และ รูปแบบในการตัดสินใจ

โดยใหความสําคัญกับแฟชั่น (Fashion Consciousness) ออกจากกันมาเปนสองรูปแบบ มีสาเหตุจากประเภทของผลิตภัณฑ

ที่แตกตางกันทําใหมีโครงสรางของรูปแบบในการตัดสินใจซ้ือที่แตกตางกันไปดวย แตทวาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ความเปน

แฟชั่น อาจหมายถึงอาคารชุดที่มีการออกแบบท่ีดี มีความสวยงาม มีความแตกตาง รวมถึงมีการใชงานที่เหมาะสมเปนอยางดี

4) รูปแบบในการตัดสินใจท่ีใหความสําคัญกับราคาและความคุมคาของอาคารชุด (Price and “Value for Money” 

Consciousness) คือ รูปแบบที่ใหความสําคัญกับการไดซื้อสินคาที่ราคาถูกกวา หรือมีการลดราคา และตองการไดสินคาที่มี

คุณภาพเหมาะสมกับราคา (Bakewell & Mitchell, 2004; Sproles & Kendall, 1986) แตในงานวิจัยของ Fan and 

Xiao (1998) ไดวิจัยวามิติของราคาและความคุมคา (Price-Value Consciousness) เปนสวนที่มีการวัดซํ้าซอนรวมกันกับ

ปจจัยดานคุณภาพ (Quality) เพราะวาความคุมคา (Value) สามารถสรุปไดวา เปนการซื้อสินคาในราคาตํ่าที่สุดเทาที่จะ

เปนไปไดเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูงสุดเชนเดียวกันกับ Shim and Cehrt (1996) ที่ไดมีการแยกปจจัย ราคา (Price)

และคุณภาพ (Quality) ออกจากกันเปนสองปจจัยที่อยูในกลุมเดียวกัน ซึ่งกลุมนั้นคือ กลุมผูบริโภคที่มีเหตุผลเนนประโยชน

ใชสอย (Utilitarian)

สวนในงานวิจัยของ Walsh, Mitchell, and Hennig-Thurau (2001) และ Lysonski et al. (1996) พบวา

รูปแบบท่ีใหความสําคัญกับราคาและความคุมคา (Price-Value Consciousness) นั้นไมพบในกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน
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รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดและการจัดกลุ�มผู�บริโภคอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ซึ่งอาจเปนเพราะวาสินคาราคาไมสูงมาก การพิจารณาถึงคุณคาจึงยังมีไมมาก จึงแตกตางกับอสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยสิน

ที่มีราคาสูง ปจจัยเรื่องราคาและความคุมคาจึงสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค

5) รูปแบบที่ผูบริโภคที่ขาดความมั่นใจ และสับสน ตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดไมได เนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป 

(Confusion from Overchoice) คือ รูปแบบท่ีผู บริโภคสับสนเก่ียวกับขอมูล คุณสมบัติของอาคารชุดที่เลือกซ้ือ หรือ

ความแตกตางระหวางแบรนดจากการมีตัวเลือกมากเกินไป ซึ่งจากการวิจัยของ Sproles and Kendall (1986), Shim and 

Cehrt (1996) และ Mitchell and Bates (1998) พบวา เพื่อน ครอบครัว หรือกลุมอางอิงนั้นจะมีสวนชวยเหลือและ

ใหคําปรึกษาตในการตัดสินใจของกลุมผูบริโภคในรูปแบบนี้ สําหรับนักการตลาดการนําเสนอขอมูลที่มีประสิทธิภาพจะมีความ

สําคัญกับผูบริโภคในรูปแบบนี้ ที่มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลที่ดีเชนกัน

6) รูปแบบที่ผูบริโภคซื้ออาคารชุดบางยี่หอจนมีนิสัยที่ทําใหเกิดการซ้ือซํ้า หรือที่มีความภักดีในตรายี่หอ (Habitual, 

Brand-Loyal Consumer) (Sproles & Kendall, 1986) คือ รูปแบบท่ีผูบริโภคที่ชื่นชอบในตราย่ีหอของอาคารชุด หรือ

ตราย่ีหอของผูพัฒนาโครงการ ซึ่งสงผลทําใหเกิดการซ้ือซํ้าหรือมีความจงรักภักดีตอตราย่ีหอ(Sproles & Kendall, 1986) 

จากงานวิจัยของ Fan and Xiao (1998) พบวารูปแบบที่จะเกิดการซ้ือซํ้า (Brand-Loyal Consumer) ที่ผูบริโภคซื้อสินคา

ยี่หอเดิมจะตรงกันขามกับรูปแบบท่ีผูบริโภคไมไดวางแผนกอนซ้ือ (Impulsiveness) ซึ่งลูกคาจะเปล่ียนแบรนดไปเร่ือย ๆ

ทุกครั้งที่ซื้อ แตในรูปแบบที่ผู บริโภคซื้อซํ้า หรือมีความภักดีในตรายี่หอนั้น เมื่อไดทําการวิเคราะหปจจัยของตัวแปรแฝง

ทั้งแบบจําลองรวมกันแลว พบวาปจจัยรูปแบบน้ีไมสามารถอยูในแบบจําลองไดอยางมีนัยสําคัญ จึงถูกตัดออกไป ซึ่งอาจ

มีสาเหตุมาจากการท่ีอาคารชุดนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มิไดมีการซื้อซํ้าหลายคร้ัง

7) รูปแบบที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับการการประหยัดเวลาและพลังงานในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด (Time-Energy 

Conserving) (Fan & Xiao, 1998; Hafstrom et al., 1992; Mitchell & Bates, 1998) คือ รูปแบบที่ผูบริโภคให

ความสําคัญกับการการประหยัดเวลาในการตัดสินใจซื้อ โดยผูบริโภคจะดูเปรียบเทียบโฆษณาในส่ือตาง ๆ  กอนเชน นิตยสาร 

หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเทอรเน็ต ฯลฯ หรือมีการปรึกษากลุมอางอิงกอนทําการตัดสินใจซ้ือ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น 

การซื้อบานและอาคารชุดเพื่อใชในการอยูอาศัย ในตลาดก็มีผลิตภัณฑของผูพัฒนาโครงการหลายแหง การศึกษาเปรียบเทียบ

ขอมูลจากนิตยสาร อินเทอรเน็ต และเว็บไซตตาง ๆ  ยอมเปนทางเลือกท่ีผูบริโภคจะสามารถเขาถึงขอมูล เพื่อทําการศึกษา

ขอมูลกอนการตัดสินใจได

ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหไดศึกษาถึงรูปแบบในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในผลิตภัณฑอื่น ซึ่งสามารถ

นํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการคนหารูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดได โดยในงานวิจัยนี้จะมีรูปแบบท่ีถูกตัดออกไป 

2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบในการตัดสินใจจากอารมณความรูสึกและการผอนคลายความเครียด (Recreational, Hedonistic 

Consciousness) โดยมีเหตุผลวา รูปแบบนี้เปนการซื้อสินคาเพื่อผอนคลาย แตทวาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนทรัพยที่มีราคาสูง 

ผูบริโภคจึงไมไดซื้อดวยความตองการการผอนคลาย แตทวาซื้อดวยความตองการอยูอาศัยหรือเพ่ือการลงทุน ดวยเหตุนี้จึง

ไดตัดรูปแบบท่ีผูบริโภคไมไดวางแผนไวกอนซื้อและไมไดระมัดระวังในการใชจาย (Impulsiveness, Careless) ออกจาก

การศึกษา เนื่องจากการซื้ออสังหาริมทรัพยนั้นเปนทรัพยสินที่มีราคาสูงและมีสภาพคลองตํ่า เมื่อซื้อแลวเปลี่ยนใจไดยาก

ดังนั้นในการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะทําการวางแผนกอนการซื้อ รวมถึงมีการหาขอมูลเปรียบเทียบกอนการซื้อ หลังจากนี้จะ

นํารูปแบบท้ัง 7 รูปแบบที่ไดทบทวนวรรณกรรมมาน้ีไปทําการวิเคราะหปจจัยในขั้นตอนถัดไป
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ระเบียบวิธีการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ บุคคลท่ีมีความตองการจะซ้ืออาคารชุด หรือเคยซื้ออาคารชุดมาแลว โดยจํากัดวา

เปนอาคารชุดที่อยูในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ)

2. ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง

เนื่องดวยไมทราบจํานวนที่แนชัดของประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงใชวิธีการกําหนดขนาด จากการประมาณ

คาเฉลี่ยของประชากร ตามเกณฑของ (Malhotra, 2010) ไดดังนี้

จํานวนประชากรในกลุมตัวอยาง = จํานวนตัวแปรทั้งหมด × 5

ในการสรางแบบสอบถาม คําถามในสวนที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ มีท้ังสิ้น 40 คําถาม จากการคํานวณจะได

ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 40 × 5 = 200 คน จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไวจํานวน 200 คน

3. วิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�าง

การเลือกตัวอยางจะเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลักคือ เปนการเลือกตัวอยาง

ที่เจาะจงเพ่ือใหเหมาะสมกับปญหาการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยางน้ี ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม และมีคําถามคัดกรองเพ่ือ

ใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะของกลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยซึ่งเปนกลุมคนทํางานท่ีมีรายไดที่คาดวาจะ

พอมีความสามารถและแนวโนมที่จะซื้ออาคารชุด หรือเคยซื้ออาคารชุดมาแลว โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) จากกลุมตัวอยางที่มีความยินดีและเต็มใจจากประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่ให

ความรวมมือตอบแบบสอบถามตามสถานท่ีตาง ๆ  อาทิเชน ยานชุมชน ยานธุรกิจการคา และทางส่ือออนไลน เปนตน

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางประมาณ 200 คน โดยมีการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามดวยโปรแกรม SPSS คัดเลือกแบบสอบถาม

ที่ไมไดคุณภาพออก จนสามารถรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางได 198 คน

4. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย 

3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 คําถามสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติ เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจ

ซื้ออาคารชุดของกลุมเปาหมาย ทั้งนี้มาตรวัดที่ใชในแตละคําถามในสวนนี้เปนสเกลแบบลิเคิรท 1 ถึง 5 (Five-Point Likert’s 

Scale) โดยมีการใหคะแนนจาก 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไปจนถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่ง

สวนท่ี 2 การตัดสินใจของกลุ มตัวอยาง เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาคารชุดของ

กลุมตัวอยางเปนตัวเลือก เชน งบประมาณในการซื้อ พื้นที่ใชสอยที่ตองการ วัตถุประสงคในการซื้อ ผูมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซ้ือ เปนตน
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รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดและการจัดกลุ�มผู�บริโภคอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สวนท่ี 3 คําถามขอมูลทางประชากรศาสตร เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกเพียงคําตอบเดียว ซึ่งแตละขอมีระดับการวัดขอมูล

ประเภทตาง ๆ

5. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล

ในการวิเคราะหขอมูลจะใชเคร่ืองมือทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหเพื่อคัดกรองและจัดกลุมตัวแปร

ที่เหมาะสม ดังนี้

1) การทดสอบความสัมพันธ (Correlation) เพื่อตรวจสอบคําถามของตัวแปรใดใหม เพื่อดูว าตัวแปรชี้วัดมี

ความสัมพันธรวมกันหรือไม และมีคําถามใดที่ยังไมใชตัวแปรที่ดี ที่จะใชวัดตัวแปรแฝงท่ีตั้งใจไว

2) การทดสอบความเที่ยง (Reliability) ดวยคา Cronbach’s Alpha เพ่ือทดสอบความเที่ยงของขอมูลของ

ตัวแปรชี้วัดที่ใชวัดตัวแปรแฝงแตละตัว

3) การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ในแตละตัวแปรแฝงเพื่อวิเคราะหใหแนใจวาโมเดลตัวแปรชี้วัด

ที่สรางขึ้นเพื่อวัดตัวแปรแฝงนั้น จะสามารถช้ีวัดตัวแปรแฝง ตัวนั้นไดเพียงตัวเดียวเทานั้นจริงหรือไม

4) การวิเคราะหองคประกอบของตัวแปรชี้วัดเพื่อวิเคราะหหาองคประกอบรวมกัน เพื่อพิสูจนใหแนใจวาตัวแปรช้ีวัด

ที่ตั้งใจจะใชชี้วัดตัวแปรแฝงแตละตัวนั้นเปนตัวแปรช้ีวัดท่ีอยูในกลุมเดียวกัน ถาต้ังใจจะวัดตัวแปรแฝงตัวเดียวกัน 

และตัวแปรมีการแยกกลุมกัน ถาตั้งใจจะวัดตัวแปรแฝงคนละตัว

5) การวิเคราะหกลุม (Cluster Analysis) เพื่อทดสอบการจัดกลุมของกลุมตัวอยาง วาจากองคประกอบท่ีคัดกรอง

ไดจากขอ (4) โดยใช Latent scores ของการวิเคราะหองคประกอบใน (4) มาจัดทําการวิเคราะหกลุม เพื่อ

การแบงกลุมรูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผูบริโภค

การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม สวนท่ี 1 เปนการวัดตัวแปรชี้วัดของแตละรูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด

ของผูบริโภคตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่กําหนดไว ในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 เปนการวิเคราะหคําถามเก่ียวกับพฤติกรรม

ของผู ที่เคยซื้ออาคารชุด และความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของผู ที่คาดวาจะซื้ออาคารชุด รวมทั้งขอมูลดาน

ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา

1. ข�อมูลประชากรศาสตร�

ลักษณะขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จํานวน 322 คน 

โดยมีการคัดกรองผูที่ไมไดมีความตองการจะซื้ออาคารชุดออกไป ซึ่งเหลือเพียงกลุมตัวอยางที่ตองการจะซื้ออาคารชุดทั้งสิ้น 

198 คน เปนผูท่ีเคยซ้ืออาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว 73 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.9 ไมเคย

ซื้ออาคารชุด 125 คน คิดเปนรอยละ 63.1 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 49 และเพศหญิงรอยละ 51 มีอายุอยู

ในชวงระหวาง 20–29 ป รอยละ 66.7 อันดับตอมาคือ ชวงอายุ 30–39 ป รอยละ 27.8 และสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีเปนสัดสวนรอยละ 58.1 อันดับตอมาคือ ปริญญาโท รอยละ 39.9 มีอาชีพสวนใหญคือ พนักงานบริษัทเอกชน 
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คิดเปนรอยละ 57.6 รองลงมาคือ เจาของกิจการ หรือประกอบธุรกิจสวนตัวรอยละ 16.7 รายไดตอเดือนสวนใหญของ

ผูตอบแบบสอบถามอยูในชวง 20,001–30,000 บาท คดิเปนรอยละ 37.9 รองลงมาคือ ชวง 30,001–40,000 บาท รอยละ 18.2 

มีลักษณะที่พักอาศัยในปจจุบัน เปนบานเดี่ยว รอยละ 37.6 โดยสวนใหญเดินทางไปทํางานดวยรถยนตสวนตัว รอยละ 46.6

ทั้งนี้กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการซ้ืออาคารชุดสวนใหญคือ ซื้อเพ่ืออยูอาศัยเองเปนบานหลังที่สอง รอยละ 46 

อันดับตอมาเปนการซื้อเพื่ออยูอาศัยเปนบานหลังแรกรอยละ 17.2 และมีเหตุผลในการเลือกที่ตั้งของอาคารชุดคือ มีที่ตั้ง

อยูใกลรถไฟฟา BTS หรือ MRT รอยละ 66.7 กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 61.1 ยังไมเคยเปนเจาของอาคารชุด และ

ในการตัดสินใจซื้อผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจคือ ตนเอง รอยละ 67.7 อันดับตอมาคือ บิดาและมารดา รอยละ 18.7

การรับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญกลุมตัวอยางรับขอมูลขาวสารของโครงการอาคารชุดผานทาง

เวปไซต รอยละ 34.3 อันดับรองลงมารับขอมูลขาวสารจาก โซเชียลเน็ตเวิรค (Facebook, Youtube, Instragram)

รอยละ 28.8 ซึ่งสื่อขอมูลออนไลนเปนสื่อที่กลุมผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงายในยุคปจจุบัน

การสงเสริมการขายที่กลุ มตัวอยางตองการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 59.1 คือ สวนลดเงินสด อันดับรองลงมา

เปนสวนลดคาใชจายเงินโอนกรรมสิทธิ์คิดเปนรอยละ 16.2 และผูบริโภคกลุมตัวอยางมีสิ่งที่จูงใจใหตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือ 

การมีสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางในโครงการที่ดี ตกแตงสวยงาม คิดเปนรอยละ 29 อันดับรองลงมาคือ การมีทิวทัศน

และบรรยากาศรอบโครงการท่ีดีคิดเปนรอยละ 25.4

2. การกรองมาตรวัด (Purify Measurement Indicators)

หลังจากไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ มเปาหมายเพื่อทดสอบวา ผู ตอบแบบสอบถามเขาใจ

ความหมายในแบบสอบถามถูกตองดังที่ผู วิจัยตั้งใจไวหรือไม ถายังพบวาผูตอบแบบสอบถามยังไมเขาใจดี ผูวิจัยจะไดปรับ

ความหมายในแบบสอบถามแลวนํากลับไปทดสอบกลับกลุมเปาหมายใหม เพ่ือที่จะไดแบบสอบถามท่ีผูตอบแบบสอบถามเขาใจ

ตรงกับผูวิจัย หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปสัมภาษณกลุมเปาหมายเพ่ือกรองมาตรวัด (Pilot Test) ใหไดจํานวนตัวอยาง

ไมนอยกวาจํานวนตัวแปรที่ใชในแบบสอบถาม ตอจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่เก็บไดมากรองมาตรวัดของแตละตัวแปรแฝง

ดวยสถิติ 3 แบบคือ 1) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 2) สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนแบค และ 3) การวิเคราะหปจจัย

จากตัวแปรช้ีวัดเฉพาะกลุมของแตละตัวแปรแฝงทีละตัว หลังจากกรองตัวแปรแฝงดวยคาสถิติแลวไดพบวา มีตัวแปรแฝง

ที่มีการแยกกลุมออกจากกัน จึงทําการจัดกลุมปจจัยใหม แลวนําไปวิเคราะหปจจัยของตัวแปรแฝงทั้งแบบจําลองรวมกันเพื่อ

ตรวจสอบดูวา ปจจัยกลุมใหมนี้สามารถใชในแบบจําลองไดหรือไม

3. การวิเคราะห�ป�จจัยของตัวแปรแฝงท้ังแบบจําลองร�วมกัน

ในขั้นตอนนี้จะทําการวิเคราะหปจจัยตัวแปรชี้วัดของทุกตัวแปรแฝงรวมกัน (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

เพื่อเปนการตรวจสอบวา การจัดกลุมของตัวแปรนั้น มีตัวแปรตัวใดที่จัดเปนกลุมปจจัยเดียวกันไดก็จะเขามารวมกลุมกัน 

(Convergence) ในทางตรงกันขามตัวแปรท่ีไมไดอยูในปจจัยกลุมเดียวกันก็จะแยกกลุมออกจากกัน (Discriminate) ซึ่ง

การทํา EFA ในสวนนี้ถือเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนของการไดปจจัยที่มีความถูกตอง โดยจะทําการสกัดปจจัยดวยวิธี Principal

Axis Factoring และหมุนแกนแบบ Direct Oblimin โดยกําหนดคา Eigenvalue ที่ตองมากกวา 1 เปนเกณฑในการตัดสิน

จํานวนปจจัยหลักที่เปนตัวแปรแฝงทางสถิติ ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคา Factor Loading ของตัวแปรในแตละกลุม โดยพิจารณา

คาที่สูงกวา 0.4 เปนเกณฑ รวมท้ังไดมีการทดสอบความเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหดวยคา KMO and Bartlett’s 

Test และทดสอบความเท่ียง (Reliability) ของขอมูลดวยคาครอนแบคอัลฟา (Cronbach’s Alpha)
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นอกจากน้ียังไดวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยจากคาสหสัมพันธจากดัชนีของตัวแปรแฝง (Pearson Correlation) 

เพื่อตรวจสอบวาตัวแปรแฝงน้ันมีความสัมพันธไปในทางเดียวกัน นอกจากน้ันคาสหสัมพันธยังตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญอยาง

นอยหนึ่งคูเพื่อยืนยันวาการใชการหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เปนการกระทําที่ถูกตอง หลังจากการตรวจ

สอบดวยคาสถิติดังที่กลาวมานี้ จึงไดผลสรุปวาปจจัยทั้ง 6 รูปแบบในตารางท่ี 1 นั้นมีความถูกตองในแบบจําลองนี้อยางมีนัย

สําคัญ

ตารางที่ 1: ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยของตัวแปรแฝงทั้งแบบจําลองรวมกัน

ป�จจัยและตัวแปรมาตรวัด
Factor

Loading
Eigen
value

KMO & 
Bartlett’s

Cronbach’s 
Alpha

ปจจัยรูปแบบที่ 1

รูปแบบในการตัดสินใจซื้อโดยใหความสําคัญกับ

อาคารชุดที่มีความแปลกใหมและทันสมัย

เนนดานการออกแบบ

(Novelty-Design Consciousness), (ND)

5.255 .754 .740

ND4 ทานจะเลือกซื้ออาคารชุดโครงการใหม ๆ  ที่มีการ

ออกแบบตกแตงแปลกใหม

.763

ND3 ทานเลือกอาคารชุดที่มีความแตกตางจากอาคาร

ชุดอื่นที่มีทั่วไปในตลาด

.644

ND1 ทานใหความสําคัญกับอาคารชุดที่มีความทันสมัย .539

ND2 ทานเลือกซื้ออาคารชุดที่มีการออกแบบตกแตง

หองชุดที่สวยงาม

.495

ND5 ทานติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการอยูอาศัยใน

อาคารชุดอยางตอเนื่อง

.463

ปจจัยรูปแบบที่ 2

รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดที่ใหความสําคัญ

กับความสมบูรณแบบ (Perfectionism), (PF)

2.518 .743 .709

PF4 ในการเลือกซ้ืออาคารชุดทานจะเลือกหอง

ที่มีคุณภาพโดยรวมดีที่สุด

.719

PF2 การไดหองชุดที่มีคุณภาพดีที่สุดนั้นมีความสําคัญ

กับทานมาก

.624

PF6 ทานมีมาตรฐานในการซ้ือหองชุดสูงมากและ

มีความคาดหวังในคุณภาพของหองชุดสูงมาก

.610

PF3 ทานเปรียบเทียบโครงการอาคารชุด

หลายโครงการเพ่ือที่จะเลือกหองที่ดีที่สุด

.431
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ตารางที่ 1: ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยของตัวแปรแฝงทั้งแบบจําลองรวมกัน (ตอ)

ป�จจัยและตัวแปรมาตรวัด
Factor

Loading
Eigen
value

KMO & 
Bartlett’s

Cronbach’s 
Alpha

PF1 ฉันเลือกซื้ออาคารชุดที่มีคุณภาพดีที่สุด แมวา

จะมีราคาสูงมากก็ตาม

.427

ปจจัยรูปแบบที่ 3

รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดโดย

ใหความสําคัญกับแบรนด

(Brand Consciousness), (BC)

1.945 .769 .716

BC1 ในการเลือกซ้ือหองชุดของทานตองเปนยี่หอ

หรือแบรนดที่มีชื่อเสียง

.670

BC2 ถามีโครงการอาคารชุดที่เปนยี่หอหรือแบรนด

ที่ไมมีชื่อเสียง ทานจะไมซื้อ

.664

BC3 ทานมักจะเลือกซ้ือหองชุดของอาคารชุด

ที่เปนยี่หอหรือแบรนดที่มีราคาสูง

.544

BC6 ทานเลือกซื้อหองชุดของอาคารชุดที่มีชื่อเสียง

ติดอันดับขายดี

.443

BC4 อาคารชุดที่มีราคาสูงกวามักจะเปนอาคารชุด

ที่มีคุณภาพดีกวา

.428

ปจจัยรูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ผูบริโภคขาดความมั่นใจและสับสน

ไมสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุด

เนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป

(Confusion from Overchoice), (CO)

1.748 .817 .798

CO1 มีอาคารชุดหลายยี่หอหรือแบรนดมากมาย

จนทานสับสนเลือกไมถูก

.727

CO3 ทานมีตัวเลือกหองชุดมากมายหลายโครงการ

จนเลือกไมถูก

.715

CO5 สับสนวาหองชุดในแตละโครงการน้ันมีขอดีขอเสีย

แตกตางกันอยางไร

.616

CO4 เมื่อมีขอมูลมากจึงทําใหยากที่จะเลือกหองชุด

ที่ดีที่สุดได

.584
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ตารางที่ 1: ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยของตัวแปรแฝงทั้งแบบจําลองรวมกัน (ตอ)

ป�จจัยและตัวแปรมาตรวัด
Factor

Loading
Eigen
value

KMO & 
Bartlett’s

Cronbach’s 
Alpha

CO2 บางครั้งก็ยากที่จะเลือกวาควรซื้ออาคารชุด

จากผูพัฒนาโครงการย่ีหอหรือแบรนดไหนดี

.547

ปจจัยรูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับการการประหยัด

เวลาและพลังงานในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด 

(Time-Energy Conserving), (TE)

1.545 .585 .567

TE2 ทานเลือกซื้ออาคารชุดโดยปรึกษาเพ่ือนที่เคย

ซื้ออาคารชุดมากอน

.543

TE3 ทานชอบเปรียบเทียบขอมูลจากสื่อตาง ๆ

กอนการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด

.487

TE1 ทานเลือกซื้ออาคารชุดในตรายี่หอหรือแบรนด

ที่มีการแนะนําจากผูซื้อรายอื่นในเว็บไซต 

.390

ปจจัยรูปแบบที่ 6

รูปแบบในการตัดสินใจที่ใหความสําคัญกับราคา

ของอาคารชุด (Price Consciousness), (PC)

1.115 .500 .700

PC2 ทานเลือกซื้อหองชุดในโครงการอาคารชุด

ที่มีการจัดรายการสงเสริมการขาย

.925

PC1 ทานเลือกซื้อหองชุดในโครงการอาคารชุด

ที่มีการลดราคา

.537

** หมายเหตุ: เนื่องจากผูวิจัยยอมใหปจจัยสัมพันธกันไดโดยใชวิธีการหมุนแกนแบบมุมแหลม ดังนั้นจะไดตารางของ Factor 

Loading หลังการหมุนแกน 2 ตารางคือ ตาราง Pattern Matrix และ ตาราง Structure Matrix ซึ่งใหคาปจจัยของตัวแปร

ชี้วัดที่มีคามากในปจจัยตัวเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยเลือกแสดงคา Factor Loading จากตาราง Pattern Matrix

4. การวิเคราะห�กลุ�ม (Cluster Analysis)

การวิเคราะหเพ่ือแยกกลุม เปนการวิเคราะหหากลุมของรูปแบบในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจากทัศนคติในการ

ตัดสินใจซ้ือในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งใชโปรแกรมในการวิเคราะหหาจํานวนกลุม โดยเร่ิมตนวิเคราะหจาก 2 กลุม ถึง 10 กลุม

โดยการแยกกลุมดวยวิธี Hierarchical คือ การนํากลุมตัวอยางเขามารวมกลุมเปนลําดับขั้น โดยกลุมตัวอยางที่มีคาดัชนีของ

ตัวแปรแฝงท่ีคลายกันจะถูกนํามารวมกลุมกันกอนเปนลําดับขั้นไป ซึ่งมีเกณฑในการตัดสินใจในการหาจํานวนกลุมจากจํานวน

สมาชิกในกลุมวามีขนาดที่ใกลเคียงกันและมีคาดัชนีของตัวแปรแฝงเปนกลุมเดียวกัน
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โดยในการวิเคราะหกลุมจะทําการหาคาดัชนีในแตละตัวแปรแฝงเปนคะแนนของตัวแปรแฝงแตละตัวที่นํามาใชเปน

เกณฑในการแยกกลุม หลังจากน้ันจึงวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมในการซ้ืออาคารชุดของกลุมตัวอยาง

ในแตละกลุม (Cluster) ทั้งนี้ผลของการวิเคราะหแยกกลุมผูวิจัยไดตัดสินใจเลือกใช 4 กลุม โดยพิจารณาลําดับขั้นของกลุม 

(Hierachy) หลังจากนั้นไดหาคากลางของกลุม (Group Centroid) หรือคาเฉลี่ยในดัชนีชี้วัดของตัวแปรแฝงที่ใชเปนเกณฑ

ในการวิเคราะหแบงกลุม ดังที่แสดงในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2: ตารางสรุปผลการวิเคราะหกลุม

ค�าเฉล่ียในดัชนีช้ีวัดของตัวแปรแฝง
Descriptive Statistics (Mean)

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

1. รูปแบบในการตัดสินใจซ้ือโดยใหความสําคัญ

กับอาคารชุดที่มีความแปลกใหมและทันสมัย

เนนดานการออกแบบ

(Novelty-Design Consciousness), (ND)

3.215 3.828 4.255 3.388

2. รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดที่ใหความสําคัญ

กับความสมบูรณแบบ (Perfectionism), (PF)

3.567 4.052 4.238 4.257

3. รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดโดยใหความ

สําคัญกับแบรนด (Brand Consciousness), (BC)

2.677 3.069 3.760 3.153

4. รูปแบบท่ีผูบริโภคขาดความม่ันใจและสับสน

ไมสามารถตัดสินใจเลือกซ้ืออาคารชุด

เนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป

(Confusion from Overchoice), (CO)

2.765 3.475 4.190 2.700

5. รูปแบบท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับการ

การประหยัดเวลาและพลังงานในการตัดสินใจ

ซื้ออาคารชุด (Time-Energy Conserving), (TE)

3.173 4.005 4.300 4.304

6. รูปแบบในการตัดสินใจที่ใหความสําคัญกับราคา

ของอาคารชุด (Price Consciousness), (PC)

3.173 3.938 3.963 3.044

จํานวนกลุมตัวอยาง Valid N (listwise) 52 72 40 34
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จากตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหกลุมได Cluster 4 กลุม ซึ่งมีการวิเคราะหคากลางของกลุมดังนี้

กลุมที่ 1 (Cluster 1) มีจํานวนสมาชิกในกลุม 52 คน จัดเปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยในดัชนีชี้วัดของตัวแปรแฝงนอยกวา

กลุมอื่น ๆ  ซึ่งผูบริโภคในกลุมนี้จะเปนกลุมที่ใหความสําคัญกับตัวแปรแฝงในรูปแบบตาง ๆ  นอยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่น ยกเวน

ในปจจัยรูปแบบท่ี 4 รูปแบบที่ผูบริโภคขาดความม่ันใจและสับสน ไมสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุด เนื่องจากมีตัวเลือก

มากเกินไป โดยมีคาเฉล่ียในดัชนีชี้วัดเทากับ 2.765 ซึ่งมีคามากกวากลุมที่ 4 เพียงเล็กนอย และปจจัยรูปแบบท่ี 6 รูปแบบ

ในการตัดสินใจที่ใหความสําคัญกับราคาของอาคารชุด โดยมีคาเฉลี่ยในดัชนีชี้วัดเทากับ 3.173 ซึ่งมีคามากกวา กลุมที่ 4

จากผลการวิเคราะหกลุม คาเฉลี่ยดัชนีชี้วัดบงชี้วา ผูบริโภคกลุมนี้ไมไดใหความสําคัญกับปจจัยรูปแบบที่ 1 รูปแบบในการ

ตัดสินใจซ้ือโดยใหความสําคัญกับอาคารชุดที่มีความแปลกใหมและทันสมัย เนนดานการออกแบบ รวมทั้งไมไดใหความสําคัญ

กับปจจัยรูปแบบท่ี 3 รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดโดยใหความสําคัญกับแบรนดอีกดวย

กลุมที่ 2 (Cluster 2) มีจํานวนสมาชิกในกลุม 72 คน เปนกลุมที่มีคาเฉลี่ยในดัชนีชี้วัดของตัวแปรแฝงเพ่ิมมากขึ้น

มาจากกลุมแรกแตนอยกวากลุมที่สาม รูปแบบท่ีคนกลุมนี้ใหความสําคัญอันดับแรกคือ ปจจัยรูปแบบท่ี 2 รูปแบบในการ

ตัดสินใจซื้ออาคารชุดที่ใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบ (Perfectionism) มีคาเฉลี่ยดัชนีชี้วัด 4.052 ถัดมารูปแบบ

ที่คนกลุ มนี้ใหความสําคัญเปนอันดับที่สองคือ ปจจัยรูปแบบที่ 6 รูปแบบในการตัดสินใจท่ีใหความสําคัญกับราคาของ

อาคารชุด (Price Consciousness) มีคาเฉลี่ยดัชนีชี้วัด 3.938 ซึ่งมากกวากลุมอื่น แมวาคาเฉลี่ยนี้จะนอยกวากลุมที่ 3

แตเพียงเล็กนอยเทานั้น นอกจากน้ีกลุมนี้ยังใหความสําคัญกับปจจัยรูปแบบท่ี 1 รูปแบบในการตัดสินใจซื้อโดยใหความสําคัญ

กับอาคารชุดที่มีความแปลกใหมและทันสมัย เนนดานการออกแบบ โดยมีคาเฉลี่ยดัชนีชี้วัด 3.828 เปนอันดับที่สองรองจาก

กลุมท่ี 3

กลุมท่ี 3 (Cluster 3) มีจํานวนสมาชิกในกลุ ม 40 คน เปนกลุ มที่มีคาเฉลี่ยในดัชนีชี้วัดของตัวแปรแฝงสูง

ในทุกปจจัยของรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งมีคาคะแนนสูงกวากลุมที่หนึ่งและกลุมที่สองในทุกปจจัย กลุมที่ 3 ใหความสําคัญกับ

ปจจัยรูปแบบที่ 1 รูปแบบในการตัดสินใจซื้อโดยใหความสําคัญกับอาคารชุดที่มีความแปลกใหมและทันสมัย เนนดานการ

ออกแบบมากกวาทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ และใหความสําคัญกับปจจัยรูปแบบท่ี 3 รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุด

โดยใหความสําคัญกับแบรนดมากกวาทุกกลุม รวมถึงใหความสําคัญกับราคาของอาคารชุดและเวลาในการตัดสินใจอีกดวย 

อยางไรก็ตามผูบริโภคในกลุมนี้มีคาเฉลี่ยในดัชนีชี้วัดของปจจัยรูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ผู บริโภคขาดความมั่นใจและสับสน

ไมสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุด เนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไปท่ีมากกวาทุกกลุมอยางเห็นไดชัดเจน

กลุมที่ 4 (Cluster 4) มีจํานวนสมาชิกในกลุม 34 คน เปนกลุมที่มีคาเฉล่ียในดัชนีชี้วัดของตัวแปรแฝงสูงที่สุด

ในรูปแบบการตัดสินใจท่ีใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบ (Perfectionist) และรูปแบบท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับการ

การประหยัดเวลาในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุด (Time-Energy Conserving) ซึ่งจะเปนผู บริโภคท่ีชอบเปรียบเทียบและ

หาขอมูลเพื่อที่จะไดอาคารชุดที่มีความสมบูรณแบบ ซึ่งในกลุมนี้จะมีคาเฉลี่ยที่ไมไดใหความสําคัญกับการลดราคา (Price 

Consciousness) และไมไดสับสนในตัวเลือกที่มากมาย (Confusion from Overchoice)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยไดเปนรูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดเปน 

6 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบในการตัดสินใจซื้อโดยใหความสําคัญกับอาคารชุดที่มีความแปลกใหม ทันสมัย และเนนดานการออกแบบ 

(Novelty-Design Consciousness), (ND)

2. รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดที่ใหความสําคัญกับความสมบูรณแบบ (Perfectionism), (PF)

3. รูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดโดยใหความสําคัญกับแบรนด (Brand Consciousness), (BC)

4. รูปแบบที่ผูบริโภคขาดความม่ันใจและสับสน ไมสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดเนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป 

(Confusion from Overchoice), (CO)

5. รปูแบบทีผู่บรโิภคใหความสาํคญักบัการการประหยดัเวลาในการตดัสนิใจซือ้อาคารชดุ (Time-Energy Conserving), 

(TE)

6. รูปแบบในการตัดสินใจที่ใหความสําคัญกับราคาของอาคารชุด (Price Consciousness), (PC)

สรุปผลการวิจัยในสวนของการวิเคราะหกลุม โดยนําผลจากการวิเคราะหกลุมมาเปรียบเทียบกับขอมูลทางดาน

ประชากรศาสตรและขอมูลในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดของกลุมตัวอยาง แลวจึงไดผลสรุปการวิเคราะหกลุมออกมา 4 กลุม 

(Cluster) ดังนี้

1. กลุมผูซื้ออาคารชุดเพื่อการลงทุน คือ กลุมคนที่ใหความสําคัญกับรูปแบบในการตัดสินใจซื้อ ในระดับที่นอยที่สุด

เมื่อเทียบกับกลุมอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีซื้ออาคารชุดเพ่ือจําหนายตอหรือใหเชา กลุมนี้สวนใหญอายุ 20–29 ป

แตมีชวงอายุ 40–49 ป มากกวากลุมอื่น สวนใหญคนกลุมนี้มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน แตก็มีบางสวนที่มีอาชีพรับงานอิสระ

มากกวากลุมอื่น สวนใหญพักอาศัยในบานเดี่ยว และสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซื้ออาคารชุดเพ่ืออยูอาศัยเองเปนบาน

หลังท่ีสอง รวมท้ังมีสวนท่ีซื้ออยูอาศัยเองเปนบานหลังแรกนอยท่ีสุด นอกจากน้ีมีการซ้ืออาคารชุดเพ่ือใหเชาและลงทุน

ระยะยาวมากกวากลุมอื่น กลุมนี้ชอบเลือกซื้ออาคารชุดที่มีที่ตั้งใกลที่ทํางาน แหลงงาน และใกลศูนยการคามากกวากลุมอื่น 

รับขอมูลโครงการทางเว็บไซตมากกวากลุมอื่น การสงเสริมการขายท่ีมีการเลือกมากกวากลุมอ่ืนคือ ฟรีคาโอนกรรมสิทธิ์

สิ่งที่จูงใจในการตัดสินใจซื้อที่มากกวากลุมอื่นคือ ราคาอาคารชุดตอตารางเมตรที่ถูกกวาและการมีรถรับสงไปสถานีรถไฟฟา 

จากปจจัยที่กลาวมาขางตนและลักษณะการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมนี้ จึงสรุปไดวา ผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมผูซื้ออาคารชุด

เพื่อการลงทุน

กลยุทธที่แนะนําตอผูประกอบการคือ การใหขอมูลขาวสารที่มีประโยชนกับการลงทุน เชน ขาวการเปดตัวโครงการ

ใหม มีการใหความสําคัญกับการดูแลลูกคาที่เปนนักลงทุนหลังการขาย และการใหสิทธิพิเศษกับลูกคาเกาที่เคยซ้ือโครงการ

ในการไดสิทธิเลือกหองกอน การไดรับสวนลดพิเศษสําหรับลูกคาเกา การสงเสริมการขายท่ีมีการเลือกมากกวากลุมอื่นคือ

ฟรีคาโอนกรรมสิทธิ์ สิ่งจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่มากกวากลุ มอื่นคือ ราคาอาคารชุดตอตารางเมตรที่ถูกกวา และการมี

รถรับสงไปสถานีรถไฟฟาที่จะมีผลใหผูลงทุนสามารถใหเชาไดงาย เพราะวาคนกลุมนี้เปนกลุมที่ซื้ออาคารชุดเพ่ือใหเชาและ

ลงทุนระยะยาวมากกวากลุมอื่น กลุมนี้ชอบเลือกที่ตั้งอาคารชุดใกลที่ทํางานและใกลศูนยการคามากกวากลุมอื่น รับขอมูล

โครงการทางเว็บไซตมากกวากลุมอื่น
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รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดและการจัดกลุ�มผู�บริโภคอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. กลุมผูซื้ออาคารชุดเพื่ออยูอาศัยจริง คือ กลุมคนที่ใหความสําคัญกับรูปแบบในการตัดสินใจซื้อ ในปจจัยดานคุณภาพ

ของอาคารชุดเปนอันดับแรก อันดับที่สองคือ ราคาของหองชุด และอันดับที่สามคือ การออกแบบที่แปลกใหม ทันสมัย

คนกลุมนี้สวนใหญอายุ 20–29 ป สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนมากกวากลุมอ่ืน มีคากลางของรายไดสวนตัวตอเดือน

มากกวากลุมอื่นคือ ชวงรายได 30,001–40,000 บาทตอเดือน สวนใหญพักอาศัยในบานเดี่ยวและตึกแถว มีวัตถุประสงค

ในการซ้ืออาคารชุดเพื่อเปนบานหลังแรกมากกวากลุ มอ่ืน และมีการซื้อเพื่อแยกครอบครัวมากกวากลุ มอ่ืน เปนกลุ มที่มี

การเก็งกําไรระยะสั้นนอยท่ีสุด กลุมนี้เลือกท่ีตั้งใกลอาคารชุดใกลรถไฟฟา กลุมนี้มีการรับขอมูลขาวสารทางปายโฆษณาและ

โทรทัศนมากกวากลุมอื่น การสงเสริมการขายท่ีมีมากกวากลุมอื่นคือ สวนลดเงินสด ที่มีผลตอราคาของหองชุดโดยตรง สิ่งจูงใจ

ในการตัดสินใจซื้อที่มากกวากลุมอื่นคือ การมีทิวทัศนและบรรยากาศรอบโครงการที่ดี จากปจจัยที่กลาวมาขางตนและลักษณะ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมนี้ จึงสรุปไดวา ผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมผูซื้ออาคารชุดเพื่ออยูอาศัยจริง

กลยุทธที่แนะนําตอผูประกอบการคือ การสรางอาคารชุดพรอมเขาอยู การมีเฟอรนิเจอรตกแตงครบ เชน แคมเปญ

แบกกระเปาใบเดียวเขาอยูไดทันที และการจัดรายการสงเสริมการขาย การใหลูกคาสามารถเขาอยูฟรีกอนแลวคอยผอนทีหลัง

คือ มีชวงเวลาหลังจายเงินจอง เงินทําสัญญา ใหลูกคามีเวลาเก็บเงินกอน ทั้งนี้ระยะเวลาของการอยูฟรีอาจเปนระยะเวลา

1–2 ป เพราะวาคนกลุมนี้เปนกลุมซื้อเพ่ืออยูอาศัยเองจริง โดยที่คนกลุมนี้สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนมากกวา

กลุมอ่ืน มีคากลางของรายไดสวนตัวตอเดือนมากกวากลุมอ่ืน และมีวัตถุประสงคในการซื้ออาคารชุดเพ่ือเปนบานหลังแรก

มากกวากลุมอื่น และมีการซื้อเพื่อแยกครอบครัวมากกวากลุมอ่ืน รวมทั้งเปนกลุมที่มีการเก็งกําไรระยะส้ันนอยที่สุดอีกดวย

3. กลุมผูซื้ออาคารชุดที่ชอบการออกแบบแปลกใหม ทันสมัย และใหความสําคัญกับแบรนด คือ กลุมคนท่ีมีความ

คาดหวังในอาคารชุดในระดับสูงในทุกรูปแบบ ทั้งในดานการออกแบบ ชื่อเสียงของแบรนด รวมถึงราคาและความคุมคา

สวนใหญยังไมเคยซ้ืออาคารชุดมากอน ซึ่งมีคนไมเคยซ้ือมากกวากลุมอ่ืน และเปนกลุมที่ขาดความม่ันใจและสับสนจากการมี

ตัวเลือกมากเกินไปอีกดวย (Confusion from Overchoice) กลุมน้ีสวนใหญมีชวงอายุ 20–29 ป แตมีชวงอายุ 30–39 ป

มากกวากลุมอื่น คนกลุมนี้สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน แตมีอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมากกวากลุมอื่น 

โดยมีคากลางของรายไดสวนตัวตอเดือนอยูในชวง 20,001–30,000 บาทตอเดือน สวนใหญพักอาศัยในบานเด่ียว ตึกแถว

และทาวนเฮาส มีวัตถุประสงคในการซื้ออาคารชุดเพื่อเปนบานหลังสองนอยกวากลุมอ่ืนและซื้อเพ่ือใหเชานอยกวากลุมอื่น 

นอกจากน้ียังเปนกลุมที่มีการเก็งกําไรระยะส้ันมากท่ีสุด เดินทางไปทํางานดวยรถยนตสวนตัวมากกวากลุมอื่น มีการรับขอมูล

ขาวสารทาง Social Network มากกวากลุมอื่น การสงเสริมการขายที่มีการเลือกมากกวากลุมอื่นคือ การแถมเฟอรนิเจอร

ตกแตง สิ่งจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่มากกวากลุมอื่นคือ ส่ิงอํานวยความสะดวกสวนกลางท่ีดีและมีการตกแตงสวยงาม

กลยุทธที่แนะนําตอผูประกอบการคือ การออกแบบอาคารชุดใหมีความแปลกใหมและทันสมัย โดยอาจมีการจาง

นักออกแบบที่มีชื่อเสียงในการออกแบบอาคารชุด ทั้งในสวนของหองชุดและพ้ืนที่สวนกลางใหมีความสะดวก ทันสมัย และ

มีการตกแตงที่สวยงาม โดยอาจมีการสงเสริมการขายดวยการแถมเฟอรนิเจอรที่มีการออกแบบครบชุดและมีการตั้งราคาขาย

ที่เหมาะสมเพื่อใหผู ซื้อตัดสินใจซื้อไดงายยิ่งขึ้น การใชสื่อออนไลนและโซเชียลเน็ตเวิรคในการสรางความเชื่อมั่นในแบรนด

ใหกับลูกคากลุมนี้ เพราะคนกลุมนี้มีการรับขอมูลขาวสารผานทางออนไลนและโซเชียลเน็ตเวิรคมากกวากลุมอื่น รวมถึง

สรางภาพลักษณที่ดีและทันสมัยของโครงการใหลูกคากลุมนี้รับรู คนกลุมนี้มีความตองการในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดสูง

ในทุกรูปแบบ สวนใหญยังไมเคยซื้ออาคารชุดมากอน สวนใหญพักอาศัยในบานเดี่ยว ตึกแถว และทาวนเฮาส มีวัตถุประสงค

ในการซ้ืออาคารชุดเพ่ือเปนบานหลังสองนอยกวากลุมอ่ืน และซื้อเพื่อใหเชานอยกวากลุมอ่ืน นอกจากน้ียังเปนกลุมที่มีการ

เก็งกําไรระยะส้ันมากกวากลุมอื่น
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4. กลุมผูซื้ออาคารชุดที่เนนความสมบูรณแบบ คือ กลุมคนท่ีสามารถหาขอมูลเปรียบเทียบเพื่อใหไดอาคารชุดที่มี

ความสมบูรณแบบท่ีสุด โดยใหความสําคัญกับคุณภาพมากกวาราคา มีสัดสวนของคนท่ีเคยซ้ืออาคารชุดแลวมากกวากลุมอื่น 

กลุมน้ีสวนใหญมีชวงอายุ 20–29 ปมากกวากลุมอื่น แตมีชวงอายุ 30–39 ปนอยกวากลุมอื่น คนกลุมนี้สวนใหญมีอาชีพเปน

พนักงานเอกชน แตมีอาชีพเจาของกิจการมากกวากลุมอื่น และมีคากลางของรายไดสวนตัวตอเดือนอยูในชวง 20,001–30,000 

บาทตอเดือน ซึ่งนอยกวากลุมที่สอง แตวามีคากลางของรายไดครอบครัวตอเดือนมากท่ีสุดคือ 150,001–200,000 บาท

ตอเดือน สวนใหญพักอาศัยในบานเดี่ยว และมีอัตราสวนที่พักในอาคารชุดมากกวากลุมอื่น มีวัตถุประสงคในการซ้ืออาคารชุด

เพื่อเปนบานหลังสองมากกวากลุมอื่น เลือกที่ตั้งใกลอาคารชุดใกลรถไฟฟามากกวากลุ มอ่ืน มีการรับขอมูลขาวสารจาก

หลายชองทางมากกวากลุมอื่น การสงเสริมการขายที่มีการเลือกมากกวากลุมอื่นคือ ฟรีคาจายสวนกลาง สิ่งจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อที่มากกวากลุมอื่นคือ การมีศูนยการคาชุมชน (Community Mall) หรือซูเปอรมารเก็ตในโครงการ รวมถึงการมี

สัดสวนที่จอดรถท่ีมากเพียงพอ

กลยุทธที่แนะนําตอผูประกอบการคือ การพัฒนาผลิตภัณฑอาคารชุดที่ตอบโจทยเนนคุณภาพมากกวาราคา โดยเนน

ทําเลท่ีตั้งท่ีมีความโดดเดน ใกลรถไฟฟา มีการออกแบบดวยวัสดุตกแตงที่มีคุณภาพสูงและตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก

เพียบพรอม การมีสัดสวนที่จอดรถมากเพียงพอเปนสิ่งที่กลุมนี้ใหความสําคัญมากกวากลุมอื่น ทั้งนี้กลุมนี้มีสัดสวนคนเคยซื้อ

อาคารชุดและอยูอาศัยมากกวากลุมอื่น คนกลุมนี้มีอาชีพเจาของกิจการมากกวากลุมอ่ืน มีคากลางของรายไดครอบครัวตอเดือน

มากที่สุด มีวัตถุประสงคในการซื้ออาคารชุดเพื่อเปนบานหลังสองมากกวากลุมอ่ืน เลือกที่ตั้งใกลอาคารชุดใกลรถไฟฟามากกวา

กลุมอื่น สิ่งจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่มากกวากลุมอื่นคือ การมีศูนยการคาชุมชน (Community Mall) หรือมีซูเปอรมารเก็ต

ในโครงการ และการมีสัดสวนที่จอดรถมากเพียงพอ

สุดทายนี้ ผลการวิเคราะหหาปจจัยที่เปนรูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดและการวิเคราะหกลุม อาจสรุปเปน

แนวทางเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาธุรกิจไดวา เมื่อผูประกอบการโครงการอาคารชุดมีความเขาใจในรูปแบบการตัดสินใจ

ซื้ออาคารชุดของผูบริโภค ก็จะสามารถวางแผนการตลาดและพัฒนาธุรกิจอาคารชุดใหเปนที่ตองการของผูบริโภคในรูปแบบ

ตาง ๆ  ได เชน พัฒนาการออกแบบตกแตงใหมีความแตกตาง แปลกใหม และมีความทันสมัย ตลอดจนมีการใชเทคโนโลยี

สมัยใหมที่อํานวยความสะดวกใหแกผู ที่อยู อาศัยในอาคารชุด มีการพัฒนาคุณภาพของหองชุดภายในโครงการอาคารชุด

ใหมีวัสดุและการกอสรางท่ีดี มีการพัฒนาการส่ือสารการตลาดในดานตราย่ีหอ สรางตราย่ีหอใหเปนที่รู จัก มีชื่อเสียง

มีความนาเช่ือถือ และใหขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจกับผูบริโภคไดอยางเขาถึงดวยชองทางตาง ๆ  พัฒนากลยุทธการตั้งราคา

และการจัดการสงเสริมการขายท่ีชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในสวนของประโยชนในดานการศึกษาวิจัย จากการ

ศึกษาหารูปแบบในการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผูบริโภค พบวามีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาคารชุดมากมายหลายดาน 

เชน ดานการออกแบบ ราคา ความคุมคา ตรายี่หอ ทําเล คุณภาพ ฯลฯ ซึ่งในงานวิจัยตอเนื่องในอนาคต ยังมีความ

เปนไปไดที่จะคนพบรูปแบบในการตัดสินใจซื้อรูปแบบใหม ๆ  ที่นาสนใจไดอีก ตลอดจนการจัดกลุมผูบริโภคซึ่งอาจมีความ

แตกตางไปจากงานวิจัยฉบับนี้ จึงหวังวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนในการศึกษาพัฒนาตอยอดไปในอนาคต
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รูปแบบในการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดและการจัดกลุ�มผู�บริโภคอาคารชุด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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