
ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Condominium Purchasing  

Decisions of Government Officers in Bangkok 

สุธิรา  จ  าปาโพธ์ิ  sutira_jam@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา (1) ปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน (2) ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7P) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล   

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดั

จ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ค าส าคัญ: เจา้หนา้ท่ีของรัฐ, การตดัสินใจซ้ือ, คอนโดมิเนียม, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) 



Abstract 

This research aims to study the factors which affect to condominium purchasing 

decision of government officers in Bangkok. We studied 2 factors; the demographic factors 

(sex, age, marital status, occupation and monthly income) and the marketing mix factors (7P: 

product, price, place, promotion, people, process and physical) from the 400 samples by using 

the questionnaire to gather the data. 

The result revealed that the demographic factors; career and monthly income has effect 

to the condominium purchasing decision. For the marketing mix factors which has an effect to 

the decision are product, price, place and promotion. 

Keywords: Government officers, Purchasing decisions, Condominium, marketing mix factors (7P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า  

กรุงเทพมหานครเป็น “มหานคร” ท่ีเป็นศนูยก์ลางของการบริหารปกครอง และ

ศนูยก์ลางความเจริญทุกดา้น ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้และการบริการ การท่องเท่ียว 

ศนูยก์ลางทางการเงิน การขนส่ง และโลจิสติกส์ และเป็นแหล่งงานท่ีส าคญัของประเทศ 

ดว้ยความเป็นศนูยก์ลางดงักล่าว ประชากรในกรุงเทพมหานครจึงมีความหนาแน่นมาก และมี

แนวโนม้ในการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ท าใหเ้กิดความตอ้งการดา้นท่ีอยู่

อาศยัมากเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย จึงเกิดปัญหาเก่ียวกบัอุปทานดา้นท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร 

ส่งผลใหค้วามตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คืออาศยั ในท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ 

เช่น บา้นเด่ียว บา้นจดัสรร อาคารพาณิชย ์ฯลฯ ไปสู่รูปแบบของท่ีอยูอ่าศยั แนวสูงหรือแนวด่ิง 

อนัไดแ้ก่ อาคารชุด หรือ ท่ีนิยมเรียกกนัวา่ “คอนโดมิเนียม” 

 “คอนโดมิเนียม” จึงเกิดการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับความตอ้งการ

ของผูท่ี้ตอ้งการมีท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัของผูป้ระกอบการ

อสังหาริมทรัพย ์ตั้งแต่การแยง่ชิงท่ีดินในท าเลท่ีไดรั้บความนิยม ตลอดจนการแข่งขนัดา้นการ

ขาย และถึงแมว้า่ท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมจะเติบโตข้ึนตามความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูท่ี้อยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร กไ็ม่ใช่ทุกโครงการท่ีจะประสบ

ความส าเร็จ เพราะการแข่งขนัในธุรกิจคอนโดมิเนียมกมี็ความรุนแรงมากข้ึนเช่นกนั โดย

ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยห์ลายรายพฒันาโครงการแนวสูงมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ตามแนวสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใตดิ้น ท าใหอุ้ปทานเพิ่มข้ึนมากดว้ยรวมถึงอุปทานจาก

คอนโดมิเนียมมือสองท่ีเกิดจากทั้งการลงทุนเพื่อเกง็ก าไร และแรงจูงใจในการขายจากราคาท่ี

ปรับตวัสูงข้ึนของคอนโดมิเนียม ซ่ึงอุปทานของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จะมี

มากกวา่อุปสงคม์าโดยตลอด  

เพื่อการสร้างความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งขนัในการท าตลาด อสังหาริมทรัพยใ์นธุรกิจ

คอนโดมิเนียมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน           



เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมากท่ีสุด 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการ และผูส้นใจในธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยน์ าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน และพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการท่ีเปล่ียนไปผูบ้ริโภค รวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคตอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียม ของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 



สมมติฐานของการวจิัย 

1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 

ลูกจา้งชัว่คราว พนกังานองคก์ารมหาชน และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ีปฏิบติังานใหแ้ก่รัฐหรือใน

หน่วยงานของรัฐในกรุงเทพมหานคร จ านวน 188,030 คน            

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้ง

ชัว่คราว พนกังานองคก์ารมหาชน และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ีปฏิบติังานใหแ้ก่รัฐหรือใน

หน่วยงานของรัฐในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดต่้อเดือน 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ปัจจยัดา้นราคา 
 ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ปัจจยัดา้นบุคคลากร 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม  แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานครโดยมีเน้ือหา 

จ านวน 31 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ  

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  

2. ปัจจยัดา้นราคา  

3. ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5. ปัจจยัดา้นบุคคลากร  

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ขอ้  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีเน้ือหาจ านวน 2 ขอ้  

 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตาม

แบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น 

 

 

 



สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน จะท าการประมวลผลโดยวธีิการทาง 
สถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอใน รูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูล

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 

testing) ซ่ึงมีเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ผลทางสถิติดงัน้ี   

 2.1. การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพือ่

ทดสอบสมมติฐานของงานวจิยั หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

2.2. การวเิคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั  

2.3. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร และเม่ือพบความแตกต่างจึงท าการวเิคราะห์ต่อ

ดว้ยการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD (Least Significant Difference) 

 

สรุปผลการวจิัย  

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น

ขา้ราชการ และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  

 



2. การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียม

ในกรุงเทพมหานครรายดา้น พบวา่ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร ระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

3. การวเิคราะห์ระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม พบวา่อยูใ่นระดบัท่ี อาจจะซ้ือ 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม กบั

ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือ

คอมโดมิเนียมต่างกนั 

5. การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression) พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้น

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 20-29 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ และมี

รายไดต่้อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธงชยั ชูสุ่น (2557) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี

รายไดเ้ฉล่ีย 20,000 -40,000 บาท และสัญชยั ธนะวบูิลยช์ยั (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อ



การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของ

ผูบ้ริโภค พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 

2. กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครรายดา้น พบวา่ระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เจริญจิตต ์ผจงวริิยาทร (2559) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อชัฌา ติโลกวชิยั (2558) ศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑน์กัลงทุนให้
ความส าคญัระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ คอนโดมิเนียมตั้งอยูใ่นท าเลชุมชน 
เดินทางสะดวกดว้ยระบบขนส่งมวลชน เจา้ของโครงการมีช่ือเสียงและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี การ
ออกแบบตอ้งมีความสวยงามและใชง้านอยา่งคุม้ค่า ตลอดจนขนาดพื้นท่ีใชส้อยมีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นฤตย ์ศรีคงแกว้ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

3. กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีระดบัการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม พบวา่อยูใ่นระดบัท่ี อาจจะซ้ือ (มาก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สัญชยั      
ธนะวบูิลยช์ยั (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบั 
อาจจะซ้ือ (มาก) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 แต่แตกต่างจากการศึกษาของ เจริญจิตต ์ผจงวริิยาทร 
(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต



กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร ในระดบัท่ี ซ้ือแน่นอน (มากท่ีสุด) โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43  

4. การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร อภิปรายไดด้งัน้ี  

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธงชยั ชูสุ่น (2557) 
ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบวา่ ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั เช่น อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียม ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นงบประมาณ พื้นท่ีใชส้อย และกลุ่ม
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เจริญจิตต ์ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

5. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร อภิปรายไดด้งัน้ี 

จากการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (Multiple Linear Regression) พบวา่ ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาด สามารถท านายการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

กรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ         

เจริญจิตต ์ผจงวริิยาทร (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสถานท่ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สัญชยั                 

ธนะวบูิลยช์ยั (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของผู้บริโภค พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบ้ริโภค มีดงัน้ี 

เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ (1) ปัจจยัดา้นท่ีตั้งสถานีรถไฟฟ้าและส่ิงอ านวยความสะดวกใน



ท าเลรอบโครงการ (2) ปัจจยัดา้นบุคลากรและการใหบ้ริการของส านกังานขายโครงการ                  

(3) ปัจจยัดา้นราคา (4) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และสภาพแวดลอ้มของโครงการ (5) ปัจจยัดา้น

ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อชัฌา ติโลกวิชยั (2558) ศึกษา

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพือ่การลงทุนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

และกระบวนการใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธงชยั ชูสุ่น (2557) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียม พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดบั

นยัส าคญั .05 โดยปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

คอนโดมิเนียม ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความหลากหลาย 

ของส่ิงอ านวยสะดวก ความสะดวกในการเดินทาง และการมอบส่วนลดพิเศษ ซ่ึงการกระตุน้

ความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคดว้ยการลดราคานั้น ถือเป็นโปรโมชัน่ท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

นิยมใชใ้นปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้น

สถานท่ีจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

ผูว้จิยัขอสรุปขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการ ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

 



 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูต้ดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมให้

ความเห็นในระดบัมากท่ีสุด โดยผูต้ดัสินใจซ้ือนั้น มีความตอ้งการ การบริการหลงัการขายท่ีดี 

(การแจง้ซ่อม, การบริหารอาคาร), ผูป้ระกอบการมีความน่าเช่ือถือในดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง, 

รูปแบบและขนาดพื้นท่ีใชส้อยในหอ้งเพียงพอต่อการพกัอาศยั วสัดุมีคุณภาพดี แขง็แรง ทนทาน 

เป็นตน้ 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ซ่ึงผูต้ดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใหค้วามเห็น

ในระดบัมากท่ีสุด โดยผูต้ดัสินใจซ้ือนั้น มีความตอ้งการ ราคาท่ีเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง ขนาด

หอ้ง และคุณภาพวสัดุ เป็นตน้ 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ซ่ึงผูต้ดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมใหค้วามเห็นในระดบัมากท่ีสุด โดยผูต้ดัสินใจซ้ือนั้น มีความตอ้งการ ท าเลท่ีตั้ง

ของโครงการ ใกลร้ะบบขนส่งมวลชน และสภาพแวดลอ้มโดยรอบท่ีตั้งโครงการมีความ

เหมาะสม และปลอดภยั เป็นตน้ 

 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผูต้ดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมใหค้วามเห็นในระดบัมาก โดยผูต้ดัสินใจซ้ือนั้น มีความตอ้งการ การน าชมหอ้ง

ตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ และมีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ (มีส่วนลดเงินสด, ส่วนลดค่าโอน) 

เป็นตน้ 

ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถน าผลของการวจิยัและขอ้เสนอแนะขา้งตน้ไปใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุง และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ประเภท

คอนโดมิเนียมใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในการท าตลาด อสังหาริมทรัพยใ์นธุรกิจคอนโดมิเนียมทั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต  
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