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การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรงุเทพมหานคร 
Condominium Buying Decision In Bangkok 

โดย นายธีรวิทย ์สมวาที 

บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ที่เลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชพี ตลอดจนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลในการเลือกซื้อ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) รวมถงึ
การเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูท้ีอ่ยู่อาศยัในคอนโดมเินียมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิ้น 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทีไ่ด ้โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์โดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ด้แก่ 

ค่ารอ้ยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean : X̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
: SD) 
 ผลการศกึษาพบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 244 คน มชี่วงอายุระหว่าง 34 – 41 
ปี มากทีสุ่ด จ านวน 164 คน มสีถานภาพโสด มากทีสุ่ด จ านวน 292 คน โดยมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมาก
ที่สุด จ านวน 284 คน อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มากที่สุด จ านวน 276 คน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
20,001 – 30,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 120 คน  

ส าหรบัผลประเมนิระดบัความคดิเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกซื้อโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่าผลประเมนิระดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) อยู่ในระดบัมากที่สุด 
ผลประเมนิระดบัความคดิเหน็ดา้นราคา (Price) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผลประเมนิระดบัความคดิเหน็ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) อยู่ในระดบัมาก และผลประเมนิระดบัความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยู่ใน
ระดบัมาก  
 ส าหรบัการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ทีต่อบแบบสอบถามมวีตัถุประสงค์หลกัใน
การตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใกลส้ถานทีท่ างาน มากทีสุ่ด จ านวน 156 คน มขีนาด
ของพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตดัสนิใจเลือกซื้อ อยู่ระหว่าง 25 – 35 ตารางเมตร มาก
ที่สุด จ านวน 216 คน มีงบประมาณในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุง เทพมหานครที่ตัดสินใจเลือกซื้อ อยู่
ระหว่าง 2,000,001 – 3,000,000 บาท มากที่สุด จ านวน 184 คน และหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครทีต่ดัสนิใจเลอืกซื้อจากช่องทาง Internet/Website รวีวิต่าง ๆ มากทีสุ่ด จ านวน 260 คน  
 
ค ำส ำคญั : การเลอืกซื้อ, คอนโดมเินียม, กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 The research of Condominium Buying Decision in Bangkok to study about personal information of 
people whom decide to buy condominium in Bangkok such as sex, age, marriage status, education, career, 
and monthly income. Concerning with marketing mix factors which related to decision making like product, 
price, place,  and promotion including buying decision for condominium in Bangkok. The research’s population 
has been scope on person who lives in condominium located in Bangkok area amount 400 persons by using 
questionnaire as the research instrument for collect and analyzed data with computer program which based on 
statistic theory such as percentage, frequency, mean and standard deviation.  

The result of study revealed that the most participants were mostly female with amount 244 persons; 
aged 34 – 41 years old; mostly single with amount 292 persons; had a bachelor’s degree; mostly are private 
company employee with amount 276 persons; and had monthly income 20,000 – 30,000 baht for 120 persons.  

The finding showed marketing mix has effect to buying decisions at high level from result of comments 
about product and price are effect to buying decision as the most level with result of comments about place 
and promotion are effect to buying decision as the high level. 

From all participant can be revealed that the most objective of buying decision of condominium in 
Bangkok are located nearby office with amount 156 persons; the most living area which decided to buy is 25 
– 35 square meter with amount 216 persons; budget 2,000,001 – 3,000,000 Baht with amount 184 persons; 
information source for buying decision are internet and website with review with amount 260 persons.  
 
Keyword: Buying Decision, Condominium, Bangkok 
 
บทน า 

ในอดีตสงัคมไทย เป็นสงัคมที่อยู่รวมกนัเป็นครอบครวัใหญ่ โดยคนในครอบครวั จะอยู่ร่วมกนัภายในบ้าน
พร้อมหน้ากนั พ่อ แม่ ลูก หรอือยู่ภายในอาณาเขตรัว้เดียวกนักบัญาติพีน้่องในบา้นหลงัใหญ่ หรอืที่เรยีกว่าครอบครวั
ขยายนัน้ ไดเ้ปลีย่นไปเป็นสงัคมยุคใหม่ ทีม่จี านวนครวัเรอืนเพิม่ขึ้น แต่ขนาดของครวัเรอืนกลบัเล็กลง โดยสมาชิกใน
ครวัเรอืนหรอืขนาดครอบครวันัน้ลดลงจากครวัเรอืนละ 4.4 คนในปี 2553 เป็น 3.1 คนในปี 2553 โดยที่ครวัเรอืนคน
เดียวหรอืการอยู่คนเดียวนัน้ เพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2530 – 2566) จาก 6.1% เป็น 
13.9% ซึ่งท าให้เห็นว่า พฤติกรรมการด าเนินชวีติของคนในสงัคมปัจจุบนันัน้มคีวามเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เป็น
ครวัเรอืนคนเดยีวหรอืการอยู่คนเดียวนัน่เอง 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของขนาดครอบครวัแล้ว การที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศ เป็นศูนย์กลางของการเจรญิเติบโต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ที่เห็นได้จากการที่ส านักงานใหญ่ของ
หลากหลายบรษิัท หรอืแม้แต่สถานทีร่าชการทีส่ าคญัของประเทศก็อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเช่นกนั ท าให้คนนิยมที่
จะเข้ามาหางานท าในกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความหนาแน่นของผูค้น ที่ต้องการที่อยู่อาศยั แต่เน่ืองด้วยขอ้จ ากดั
ของพืน้ที ่ขอ้จ ากดัของกฎกระทรวงต่าง ๆ ทีอ่อกมาเพื่อใชค้วบคุมการก่อสรา้ง ท าใหท้ีอ่ยู่อาศยัประเภทบา้นเดีย่ว ทาว
เฮ้าส์ จะต้องขยบัขยายออกไปอยู่ในเขตปรมิณฑลต่าง ๆ  ได้แก่ จงัหวดันนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
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และนครปฐม เป็นต้น แต่ศูนย์กลางของเศรษฐกิจและสถานที่ราชการ ยงัคงอยุ่ในเขตบรเิวณใจกลางเมอืง การที่จะ
เดนิทางจากแหล่งทีอ่ยู่อาศยัโดยรอบ เขา้สู่ใจกลางเมอืงนัน้ยงัคงมปัีญหา ทัง้เรื่องของการทีร่ะบบขนส่งสาธารณะ ทีย่งั
ไม่สามารถน าผู้คนในเขตโดยรอบเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วและไม่สามารถที่จะประเมินระยะเวลาในการ
เดนิทางไดอ้ย่างแน่นอน ในขณะทีก่ารจะเลีย่งจากการใชบ้รกิารขนส่งสาธารณะ มาใชร้ถส่วนตวัก็จะเจอกบัปัญหาของ
รถติด เพื่อที่จะหลีกเลีย่งปัญหาดงักล่าว จึงต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง ซึ่งเป็นการสูญเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ถงึแมว้่าจะมรีถไฟฟ้าแต่กย็งัคงมอียู่แต่ในเขตเมอืง ยงัคงไม่ครอบคลุมไปถงึเขตปรมิณฑล 

เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์จึงได้เล็งเห็นถึง
โอกาส จากการที่ขนาดของครวัเรอืนลดลง ความต้องการอยู่คนเดียวเพิม่มากขึน้ การที่ผู้คนต้องการที่พกัที่สะดวกต่อ
การเดนิทางจากที่ท าเลทีต่ ัง้อยู่ใกล้กบัรถไฟฟ้า ใกลส้ถานทีท่ างาน ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ตลอดจนสถานทีส่ าคญัต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีน มหาวทิยาลยั หรอืแมก้ระทัง่โรงพยาบาล โดยเหน็ไดจ้ากปรมิาณอุปสงค ์ (Supply) ทีเ่พิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา จาก 89,285 หน่วยในปี พ.ศ. 2553 เป็น 594,453 หน่วย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2563  

หากเปรียบเทียบถึงอุปสงค์ (Supply) และอุปทาน (Demand) ของคอนโดมิเนียม กับอัตราการขาย (Sold 
rate) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่ามีปริมาณของอุปทาน (Demand) และอัตราการขาย (Sold rate) 
เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ จากปรมิาณอุปทาน (Demand) ที ่52,969 หน่วยในปี พ.ศ. 2553 เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 10 
ปี เป็น 501,638 หน่วย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งคดิเป็นอตัราการขาย (Sold rate) ของคอนโดมเินียมในเขต
กรุงเทพมหานครทีร่ะดบั 84% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563   

จากอัตราการขาย (Sold rate) ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความต้องการซื้อคอนโดมิเ นียมในเขต
กรุงเทพมหานครนั้นยังคงมีอยู่มาก อันเกิดจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเลือกซื้อ
คอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครนัน่เอง 

ดงันัน้ผู้วจิยั จึงได้มคีวามสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะ
เป็นการด าเนินการศึกษาเกี่ยวข้องกบั ข้อมูลส่วนบุคคลอนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี 
ตลอดจนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และท าการศึกษาถึงข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อ ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) โดยข้อมูลที่ได้หลงัจากท าการศึกษาค้นควา้วจิยั จะเป็นแนวทางให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ได้น าเอาข้อมูลงานวจิยั 
ไปใชต้่อยอดในเชงิธุรกิจ เป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและวางแผนงานในการด าเนินธุรกิจส าหรบัองค์กร
เพื่อตอบสนองไดต้รงความต้องการของผูบ้รโิภคสูงสุด 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ีเ่ลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของงานวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาถงึการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศกึษาวจิยั
เชิงส ารวจ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โป รแกรมส าเร็จรูป 
ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร ์ค่าสถิติที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยการวจิยัในครัง้น้ีไดก้ าหนดขอบเขตของงานวจิยัหวัขอ้ทีจ่ะท าการศกึษาไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขตการศกึษาวจิยัน้ีจะศึกษาเกี่ยวกบัประชาการทีอ่ยู่อาศยัในคอนโดมเินียม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตทีม่จี านวนคอนโดมเินียมอยู่เป็นจ านวนมาก 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรของผู้ที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครที่แน่นอน แต่จากปริมาณอุปทาน (Demand)  ของการขายคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563ที่ 501,638 หน่วยนัน้ ท าให้เชื่อได้ว่าจ านวนประชากร
ของผูท้ีอ่ยู่อาศยัคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร มจี านวนเกนิกว่า 100,000 ราย การก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจึงก าหนดโดยเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ทางผู้วจิยัได้ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่ยอมรบัได้ที่ 0.05 จึงท าให้มรีะดบัความน่าเชื่อถือที่ 95% และ
จากการเปิดตารางทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้จี านวน 400 ตวัอย่าง 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครัง้น้ีใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ
แบบสอบถามเกีย่วกบัการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงเพื่อศึกษาในด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครัง้น้ี
ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
4.1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อการเลอืกซื้อ 
4.2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศกึษาวจิยัเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 1 ภาคการศกึษา 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยั จะเป็นประโยชน์ในการท าฐานขอ้มูล 
2. ได้ทราบปัจจยัการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมเินียม เพื่อที่จะก าหนดธุรกิจคอนโดมเินียมตาม

ความต้องการของผูอ้ยู่อาศยั 
3. เพื่อทราบการเลือกซื้อของผู้อยู่อาศยัเพื่อที่จะจดัการคอนโดมเินียมให้เหมาะกบัความต้องการของผูอ้ยู่

อาศยั 

4. ผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษา ตลอดจน
สถานศกึษาน าไปเป็นขอ้อา้งองิในธุรกจิคอนโดมเินียมต่อไป  
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการ

ศึกษาวจิยั เรื่อง การเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กนั ระหว่างตวั
แปรต้น และตวัแปรตาม โดยมรีายละเอยีดของกรอบแนวคดิการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 

  

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพสมรส 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อการเลือกซ้ือ 

• ผลิตภณัฑ ์(Product) 

• ราคา (Price) 

• ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

(Place) 

• การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องการการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้ที่
อยู่อาศยัในคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) ก าหนด
กลุ่มตวัอย่างจึงก าหนดโดยเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมเีน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกซื้อ 
และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยตอนที่ 1 และ 3 จะใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) และความถี่ (Frequency) และตอนที ่2 จะใชค่้าเฉลีย่ (Mean : X̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) 
 
สรปุผลการศึกษา 

ผลข้อมูลจากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คดิเป็นร้อยละ 61 มชี่วงอายุระหว่าง 34 – 41 ปี 
มากทีสุ่ด จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 มสีถานภาพโสด มากทีสุ่ด จ านวน 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73 โดยมรีะดบั
การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีมากที่สุด จ านวน 284 คน คดิเป็นร้อยละ 71 มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มากที่สุด 
จ านวน 276 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 120 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 30  

2. ผลการประเมนิดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ 
จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

พบว่าผลประเมินระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลีย่ 4.15) และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่าผลประเมนิระดบัความคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) ผลประเมนิระดบัความคดิเห็นด้านราคา (Price) อยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) 
ผลประเมนิระดบัความคดิเห็นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) และผลประเมนิ
ระดบัความคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.16) 

3. ผลการประเมนิขอ้มูลการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามมวีตัถุประสงค์หลกัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใกล้
สถานที่ท างาน มากที่สุด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีขนาดของพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครทีต่ดัสนิใจเลือกซื้อ อยู่ระหว่าง 25 – 35 ตารางเมตร มากที่สุด จ านวน 216 คน คดิเป็นร้อยละ 54 มี
งบประมาณในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจเลือกซื้อ อยู่ระหว่าง 2,000,001 – 
3,000,000 บาท มากที่สุด จ านวน 184 คน คิดเ ป็นร้อยละ 46 และหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมในเขต
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กรุงเทพมหานครที่ตดัสนิใจเลือกซื้อจากช่องทาง Internet/Website รวีวิต่าง ๆ  มากที่สุด จ านวน 260 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 65  

 

การอภิปรายผลการศึกษา 
จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

ผลการวจิยัเรื่อง การเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ในส่วนของเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี ตลอดจนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบกว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามไดเ้ลอืกค าตอบอย่างหลากหลาย แมว้่าจะไม่มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกอายุต ่ากว่า 18 ปี สถานภาพ
สมรสหมา้ย/แยกกนัอยู่/หย่าร้าง และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท แต่ในส่วนของค าตอบอื่น ๆ  มสีดัส่วน
ของขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัออกไป แสดงใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของกลุ่มตวัอย่าง 

2. ดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อ 
พบว่าผลประเมนิระดบัความคดิเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซื้อโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก หากพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า 
2.1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ การที่คอนโดมเินียมตัง้อยู่ในสถานที่ ที่เดินทาง

ไดส้ะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า มค่ีาเฉลีย่สูงสุด อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์และศุภร เสรรีตัน์ (2542) ทีไ่ดก้ล่าวถงึส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) ที่ว่า ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ให้พึงพอใจ
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย ซึ่งในทีน้ี่คอืการทีค่อนโดมเินียมตัง้อยู่ในสถานที ่ทีเ่ดนิทางได้สะดวก อยู่ใกล้
รถไฟฟ้า เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า ท าเลทีต่ ัง้นัน้มคุีณค่าในสายตาของผูบ้รโิภค 

2.2. ด้านราคา (Price) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ การที่ราคามคีวามเหมาะสมกบัขนาดห้องและพื้นที่ใช้
สอยของหอ้ง มค่ีาเฉลีย่สูงสุด อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler, P. (1997) ที่
ไดก้ล่าวถงึส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา (Price) ไวว้่า ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้รโิภค
จะท าการเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑนั์น้ ถ้า
คุณค่าสูงกว่าราคาผู้บรโิภคจะตดัสนิใจซื้อ ซึ่งในที่น้ี คุณค่า (Value) ของคอนโดมเินียมคอื ขนาด
ของห้องและพื้นที่ใช้สอยของห้อง ถ้าคอนโดมิเนียมมีขนาดของห้องและพื้นที่ใช้สอยของห้อง
เหมาะสมกบัราคาทีข่าย หรอืราคาขายต่อตารางเมตรท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่ามคีวามคุ้มค่า กจ็ะท าให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมนัน่เอง 

2.3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการที่มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารสะดวกและหลากหลาย มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
Kotler, P. (1997) ที่ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ไว้ว่า ในการท าการตลาด ช่องทางการติดต่อ (Place) สามารถเป็นได้เป็น 3 รูปแบบ ซึ่ง 1 ใน 3 
รูปแบบนัน้คอื คอืช่องทางการตดิต่อสื่อสาร (Communication) การทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการ
ที่มชี่องทางการติดต่อสื่อสารสะดวกและหลากหลายนัน้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารของ
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ผู้ขายสนิค้า การให้ข่าวสารแก่ผู้บรโิภค มคีวามส าคญั เป็นส่วนหน่ึงที่ผูท้ี่เลอืกซื้อคอนโดมเินียมใน
เขตกรุงเทพมหานครใหค้วามสนใจ 

2.4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมกีารจดัหาธนาคารที่ให้
ดอกเบี้ยในอตัราพเิศษแก่ผูส้นใจ มค่ีาเฉลีย่สูงสุด อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Lovelock C. and Wirtz, j. (2011) ทีไ่ดก้ล่าวถงึส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) ไว้ว่า การส่งเสรมิการตลาด (Promotion and Education) จะส าเร็จลงได้โดยจะต้องมี
โปรแกรมการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ มอีงคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใหข้่าวสารและค าแนะน าทีจ่ าเป็นจูง
ใจกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสรมิลูกค้าเมื่อถึงเวลาอนัควร การที่มกีารจดัหาธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยในอตัรา
พเิศษแก่ผูส้นใจ จงึเป็นสิง่ทีจู่งใจกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก เป็นการส่งเสรมิและเพิม่ความสามารถ
ในการซื้อคอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค เพราะดอกเบี้ยเป็นหน่ึงในรายจ่ายระยะยาวในอนาคตของที่ผู้
เลอืกซื้อคอนโดมเินียม 

3. การเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมื่อพจิารณาถงึแบบสอบถามเกีย่วกบัการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นรายขอ้ ไม่ว่าจะ

เป็นวตัถุประสงค์หลกัในการตดัสนิใจเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดของพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ 
งบประมาณทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนขอ้มูลเกีย่วกบัการเลอืกซื้อ จะพบว่าสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎขีอง Jennings, D., 
& Wattam, S (1998) ทีก่ล่าวไว ้โดยเฉพาะขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ (Purchase and Related Decisions) โดยขัน้ตอนน้ี 
เป็นการซื้อทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผลติภณัฑ์นัน้  ๆ  หลงัจากทีไ่ดม้กีารประเมนิเปรยีบเทยีบจากทางเลอืก ทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี
ของสนิค้านัน้ สอดคล้องกบัทรพัยากร ความพงึพอใจ ความต้องการ และวตัถุประสงค์ที่มอียู่ของผู้บรโิภค ซึ่งในการ
เลือกซื้อสนิค้า ผู้บริโภคจะมกีาร ตระหนักรบัรู้ถึงปัญหาและความต้องการที่ตวัเองพบเจอ น ามาซึ่งวตัถุประสงค์และ
เงื่อนไขในการเลอืกซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน มกีารคน้ควา้ แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนั 
ทัง้จากแหล่งขอ้มูลอย่างเป็นทางการ หรอืขอ้มูลจากประสบการณ์จากผูท้ีพ่บเจอ ตลอดจนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจ หลังจากนั้น จึงท าการพิจารณาถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ตามข้อมูลที่มีอยู่ ที่ตรงตาม
วตัถุประสงคค์วามต้องการของตน ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้ก่อนทีจ่ะท าการตดัสนิใจซื้อต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา การเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องให้ความส าคัญกับสถานที่ตัง้ของ

คอนโดมเินียม ควรตัง้อยู่ในสถานที ่ทีเ่ดนิทางไดส้ะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า หรอืแหล่งธุรกจิ มกีารออกแบบ
ทีค่ านึงถงึขนาดของพืน้ทีใ่ชส้อย ใหเ้พยีงพอต่อความจ าเป็นในการอยู่อาศยัอกีดว้ย 

2. ดา้นราคา (Price) การก าหนดราคาขายของคอนโดมเินียม ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จะต้องก าหนดราคา
ขายให้มีความเหมาะสมกับขนาดของห้อง และพื้นที่ใช้สอยของห้อง เหมาะสมกับท าเลที่ตัง้ของ
คอนโดมเินียม และเหมาะสมกบัคุณภาพของวสัดุทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและตกแต่งอกีดว้ย 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินียม จะต้องมชี่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและหลากหลาย มกีารจดัท าห้องตวัอย่าง รวมถึงที่ตัง้ของส านักงานขาย 
จะต้องเหมาะสม ไม่อยู่ห่างไกลจากทีต่ัง้ของโครงการ 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เ น่ืองจากในปัจจุบันมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมเินียมภายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก นอกเหนือไปจากเรื่องของสถานที่ตัง้ และ
ราคา ก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมให้ความสนใจ ซึ่งผู้พัฒนา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมควรทีจ่ะใหค้วามส าคญั โดยเฉพาะการจดัหาธนาคารที่ใหด้อกเบี้ย
ในอัตราพิเศษแก่ผู้สนใจ การให้ส่วนลดราคาส าหรับช่วงจองก่อนสร้างโครงการ รวมไปถึงส่วนลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความส าคญัในการโฆษณาด้วยการให้ผู้ที่อยู่อาศยัในโครงการ
ก่อนหน้าเขยีนบรรยายความรูส้กึจากการอยู่อาศยัจรงิ หรอืจากแหล่งอื่น ๆ ทีน่่าเชื่อถอื 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป ส าหรบัการศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยั มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อในดา้นต่าง ๆ เพิม่เตมิ เช่น ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาก่อน

ตดัสนิใจ ปัจจยัด้านคุณภาพของการให้บรกิารหลงัการขาย หรอืปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อเป็นต้น 

2. ควรมกีารศึกษาแบ่งรูปแบบของคอนโดมเินียม เพื่อท าการศกึษา เช่น การแบ่งคอนโดมเินียมแบบ Low 
rise และแบบ High rise เพื่อเพิม่ความชดัเจนของเป้าหมายในการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอสิระเรื่อง การเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครนี้ สามารถส าเรจ็ลุล่วง บรรลุ
ตามเป้าหมายไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์สุจิตรา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรกึษาการค้นคว้าอิสระฉบบัน้ี ซึ่งท่านได้คอยให้ค าแนะน า ให้ข้อคดิเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ตลอดจน
ช่วยท าการตรวจแก้ไข ให้การค้นคว้าอสิระฉบบัน้ีมคีวามถูกต้องสมบูรณ์ยิง่ขึน้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ทีก่ารเรยีนการ
สอนเป็นไปอย่างยากล าบาก 

สุดท้ายน้ี ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผลจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขต
กรุงเทพมหานครในครัง้น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และบุคคลทัว่ไปทีม่คีวามสนใจ เพื่อน าไปใช้ต่อไป  
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