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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ือง การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) 

เพื่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการ
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  คนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน ใช้หลกัการค านวณของ  Krejcie and Morgan วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล
ค่าความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) และ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : 
MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายแุละรายได ้ที่แตกต่างกนั ท าให้มีการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาด ดา้นท าเลที่ตั้ง ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ดา้นแรงจูงใจ, การเรียนรู้, ดา้นบุคลิกภาพ
และแนวคิดเกี่ยวกบัตนเอง ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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Abstract 
 Research subject Decision Making In Purchasing Condominium Of Population In 

Bangkok Metropolitan Area The objective is to (1) To study the decision making in purchasing 
condominium of population in Bangkok Metropolitan area (2) To study decision making in purchasing 
condominium of population in Bangkok Metropolitan area Classified by personal factors         (3) To 
study Marketing Mix factor affecting the decision making in purchasing condominium of population in 
Bangkok Metropolitan area. The sample group used in the research was 385 personnel was calculated by 
Cochran using the convenience sampling method The research tool was a questionnaire. Analyze data on 
frequency and percentage, mean and standard deviation. One way ANOVA and Multiple Regression 
Analysis (MRA) were used to test the hypothesis. 

The results of hypothesis testing showed that personal factor in terms of different age and income 
caused the different decision making in purchasing condominium of population in Bangkok Metropolitan 
area in the statistical significant 0.05 and Marketing mix factor which is Place, Psychological factor which 
are Motivation, Learning Attitude and Personality and Brand Awareness caused the different decision 
making in purchasing condominium of population in Bangkok Metropolitan area in the statistical 
significant 0.05. 

  
 
บทน า 

จากความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนไปตามจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ท าให้มี
ความตอ้งการดา้นที่อยู่อาศยัที่ต่างออกไปจากเดิม ดงันั้นจึงมีคอนโดมิเนียมมากมายจากผูป้ระกอบการ 
และท าให้ตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ดร้ับความสนใจจากผูบ้ริโภคและนกัลงทุนในเวลาเดยีวกนั 

จากสถานการณ์ โควิด 19 ในปลายปี 2562 ตลอดจนปัจจุบนัในตน้ปี 2564 น้ี ท าให้
อสังหาริมทรัพยมี์ความซบเซาลง เพราะกลุ่มเป้าหมายหลกัส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการ คอื ชาวต่างชาติ 
และยงัส่งผลให้ราคาจะซ้ือจะขาย และราคาเช่าระยะส้ันตกลงไปมาก  
ทว่าในทางกลบักนัในสภาวะที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดต ่าและการที่รัฐบาลมี มาตรการบวกที่ช่วยลดภาระ
ของผูซ้ื้อและผูป้ระกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์(ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์, 2564)  

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมองเห็นความส าคญัในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยั
การรับรู้ตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์กบัผูป้ระกอบการเพื่อการท าการตลาด และวางกลยุทธท์ี่ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
เพื่อให้ประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดมี้โอกาสจบัตอ้งอสังหาริมทรัพยใ์นราคาที่ต ่ากว่าในอดีต  



 

 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยั

การรับรู้ตราสินคา้ ที่มีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน
กรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ซ้ือคอนโดมิเนียม ทั้งหมดจ านวน 385 คน 
2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงมีนาคม-เมษายน 2564 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด, ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ ตวัแปรตาม คือ การ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน น่าจะท าให้การตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครต่างกนั 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ 
บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบัตนเอง ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบการถึงตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรพัยแ์ละบุคคลซ่ึงมีความเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ

ขายหรือเช่าโครงการคอนโดมิเนียมสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการการ
ขาย หรือการส่งเสริมการขายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคตอ่ไป 

3. เพื่อผูท้ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกบัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร
สามารถน าไปเป็นขอ้มูลศึกษาวิจยัต่อไป 

 
 



 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 

Kotler (2006) อา้งใน ชนินาถ ราชอุน่ (2558) ไดมี้การให้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดไวว่้า 

ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของเคร่ืองมอืต่าง ๆ ทางการตลาด ประกอบไปดว้ย เคร่ืองมอืทาง

การตลาด ซ่ึงมี 4 ประการ ไดแ้ก ่ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย หรือท าเลที่ตั้ง (Place 

or Distribution) และการส่งเสริมทางการตลาด (Marketing strategy) ซ่ึงหมายถึง โปรแกรมและระบบจดั

วางของตวับริษทัในการเลือกตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างและสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่เป็น

เป้าหมายนั้น ๆ โดยการใชส่้วนผสมทางการตลาด  

วีลีน และ ฮนัเกอร์ (Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012) อา้งใน ศรุตม ์โกมลเปลิน 

(2560) กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง การรวมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตวัแปรที่ส าคญัภายใตก้าร

ควบคุมขององคก์รที่สามารถใชใ้นการท าให้เกิดความความตอ้งการ (Demand) และไดร้ับประโยชน์จาก

การแข่งขนั (Competitive advantage) ตวัแปรเหล่านั้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่วน

ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะมีองคป์ระกอบยอ่ยที่สามารถ

น ามาวิเคราะห์เพื่อปรับให้เหมาะสมกบัความสามารถขององคก์ร 

ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
กฤษณะ กสิบุตร (2554) กล่าวไวว่้า ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา คือปัจจยัที่มีความเกี่ยวขอ้งกนักบั

ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ที่มีต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ บุคคลนั้น ๆ จะไดร้ับอิทธิพลจาก

ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภค ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือและเลือกใชสิ้นคา้ 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ พิชชาภา ยางเดิม (2559) อา้งใน สิรภพ ชมเยน็ (2560) กล่าวไวว่้า ปัจจยัทาง

จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าดว้ยการศึกษาเกี่ยวกบัจิตใจ กระบวนการของจิตใจ กระบวนความคิด และ

พฤติกรรมของมนุษยท์ี่ศึกษา เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลกิภาพ พฤติกรรม รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล รวมถึงการประยุกต์ใชค้วามรู้กบักิจกรรมในดา้นต่าง ๆ ของมนุษยท์ี่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั เช่น 

การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจยัทางจิตวิทยาทัว่ไปประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู ้การเรียนรู้ 

ทศันคติ และบุคลิกภาพ  

ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า 
Keller (2003) อา้งใน อาทิตยา ดาวประทีป (2559) กล่าวไวว่้า การรับรู้ตราสินคา้ คือ ความสามารถ

ของผูบ้ริโภคหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการแยกแยะหรือระบุตราสินคา้หรือบริการต่าง ๆ ได ้แบ่งเป็น 2 



 

 

 

ระดบั คือ ระดบัจดจ าได ้(Recognition) และ ระดบัระลึกได ้(Recall) ถึงตราสินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงการรับรู้ตรา

สินคา้ จะมีอิทธิพลและส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ต่อเม่ือการรับรู้ตราสินคา้นั้น ๆ 

ของผูบ้ริโภคหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง สามารถระลึกไดถ้ึงตราสินคา้นั้น เม่ือใดที่นึกอยากจะซ้ือหรือใช้

บริการก็จะนึกถึงตราสินคา้นั้นเป็นล าดบัแรก ๆ ของการพิจารณาทางเลือกในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค  

Kotler P. and Keller (2009) อา้งใน ปรีดิวฒัน์ ก่อภคัจิรโรจน์ (2563) ใหค้วามหมายของตรา

สินคา้ไวว่้า ตราสินคา้ คือ สินทรพัยซ่ึ์งไม่สามารถจบัตอ้งได ้และมีคุณค่าทางจิตใจ และทางจิตวิทยาของ

ผูบ้ริโภค คือคุณค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริการหรือผลิตภณัฑ์นั้น ๆ นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองสะทอ้นความ

นึกคิดของผูบ้ริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ  

การตัดสินใจซ้ือ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อา้งใน ศรุตม ์โกมลเปลนิ (2560) ไดก้ลา่วไวว่้า การตดัสินใจ หมายถึง 

กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง

ตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ โดยที่ผูบ้ริโภคจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล

และอา้งอิงตามการตดัสินใจของตนเอง จึงเป็นกระบวนการที่ส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค

เท่านั้น 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ, 2541 อา้งใน ยูเจ้ีย เจียง, 2563)  กลา่วถึง ขั้นตอนของกระบวนการ

ตดัสินใจมีอยู่ 5 ขั้นตอน สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงรับรู้และตระหนกัถึง

ความตอ้งการภายในจิตใจของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือไดร้ับส่ิงกระตุน้ภายในหรือ

ภายนอกก็ได ้ 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเกิดความตอ้งการที่มีแรง

กระตุน้มากพอ ก็จะน าไปสู่การกระท าที่บุคคลนั้นพยายามด าเนินการกระท า เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการนั้น ๆ อาทิ การพยายามที่จะหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที่น่าสนใจต่าง ๆ  

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) คือ การที่บุคคลนั้น ๆ พยายามประเมิน

ทางเลือกและตวัเลือกต่าง ๆ ที่ตนไดร้ับมาจากการคน้หาขอ้มูล โดยจะพิจารณาและ

เปรียบเทียบทางเลอืกแตล่ะทางเลือก ผ่าน ตราสินคา้ ราคาสินคา้ คุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ 



 

 

 

4. การตดัสินใจเลือก (Choice Decision) คือ การพยายามเลือกตวัเลอืกที่ชอบมากที่สุด หรือดี

ที่สุด หรือสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนไดด้ีที่สุด โดยการตดัสินใจเลือกนั้น

มกัจะขึ้นอยู่กบัค าตอบทีไ่ดม้าจากขั้นตอนการประเมินทางเลอืก 

5. การบริโภคและการประเมินหลงัการซ้ือ (Consumption and post purchase evaluation) คอื 

การที่บุคคลนั้น ๆ เลือกซ้ือและไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการแลว้ บุคคลนั้นมีความพอใจ

หรือไม่พอใจหลงัจากการซ้ือหรือบริโภคสินคา้หรือบริการอย่างไร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนานแบบวิจยัตดัขวาง 
(Cross sectional studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 
ท่านพบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 1.00 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ   2. อายุ 
3. อาชีพ  4. รายได ้
 

 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด (4P) 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ท าเลที่ตั้ง 
4. การส่งเสริมทางการตลาด 
 

ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
1. แรงจูงใจ 
2. การรับรู ้
3. การเรียนรู ้
4. ทศันคต ิ
5. บุคลิกภาพ และแนวคิดเกี่ยวกบั
ตนเอง 

การตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม 

ของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัการรับรู้
ตราสินคา้ 



 

 

 

มากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาที่ตอ้งการวดั และน าไปทดลองใช ้(Try-out) กบั
คนในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่ซ้ือคอนโดมิเนียมจ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.907 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไป
เก็บขอ้มูลได ้

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครั้ งน้ีผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณรา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1.1  ใชค้่าร้อยละ และค่าความถี่ กบัตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.2 ใชค้่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และ

รายได ้จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ ที่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 68.6 

อาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รายได ้30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 โดยสามารถ
สรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.705 

2. ผลการเปรียบเทยีบการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และ ปัจจยัการรับรู้
ตราสินคา้ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 



 

 

 

 
 b Std. 

Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 0.411 0.252  1.635 0.103 38.846 <0.001* 

ดา้นผลิตภณัฑ์ -0.109 0.068 -0.085 -1.592 0.112 

ดา้นราคา 0.024 0.061 0.019 0.386 0.700 

ดา้นท าเลที่ตั้ง 0.203 0.049 0.200 4.157 0.000* 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.049 0.055 0.046 0.880 0.380 

ดา้นแรงจูงใจ 0.290 0.051 0.279 5.721 0.000* 

ดา้นการรับรู้ 0.085 0.061 0.076 1.386 0.167 

ดา้นการเรียนรู้ 0.111 0.056 0.108 1.978 0.049* 

ดา้นทศันคติ -0.27 0.060 -0.022 -0.450 0.653 

ด้ า น บุ ค ลิ ก ภ าพ แ ล ะแน วคิ ด

เกี่ยวกบัตนเอง 

0.146 0.038 0.185 3.850 0.000* 

ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ 0.115 0.052 0.113 2.229 0.026* 

R = 0.714, R2 = 0.509, Adjusted R Square = 0.496, SEE = 0.500 

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

 การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร = 0.411+0.203 (ด้านท าเลที่ตั้ง) 

+0.290 (ดา้นแรงจูงใจ) +0.111(ดา้นการเรียนรู้)+0.146 (ดา้นบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบัตนเอง)+ 0.115 

(ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้) 

สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้ง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคน
ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
              3.2 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.3 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



 

 

 

3.4  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ด้านบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบัตนเอง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.5 ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ท าให้ตวัแปรทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
คนในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 50.9 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 50.9 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์ที่ ± 0.252 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตาม

วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนมาก ตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพราะตอบโจทยวิ์ถีชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546) อ้างใน ยูเจ้ียเจียง (2563) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของลูกค้าชาวจีน ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้

กล่าวไวว่้า การตดัสินใจ คือกระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบตัิจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซ่ึงจัดเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแก้ไขปัญหา และ

สอดคล้องกับแนวคิดของกุลชลี ไชยนันตา (2539) อ้างใน คุณธรรม สันติธรรม (2560) ได้

ศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจสู่การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบย ัง่ยืน อาคาร

ส านกังานที่ไดร้ับรองมาตรฐานอาคารเขียวในกรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวไวว่้า กระบวนการ

การตัดสินใจ คือ การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่แรกไปจนสุดท้าย ซ่ึงการ

ตดัสินใจโดยมีล าดับขั้นตอนจะเป็นการใช้หลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจ

โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหาขอ้มูลสรุปเพื่อการตดัสินใจ แสดงให้

เห็นว่าผูบ้ริโภคมีการตระหนักถึงการใช้หลกัเหตุและผลมาร่วมในการตดัสินใจด้วย และ

ค านึงถึงคุณประโยชน์ที่ตามมา  

2. ผลการวิเคราะห์ส่วนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และ ปัจจยัการ

รับรู้ตราสินคา้ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 



 

 

 

2.1 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านท าเลที่ตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซ่ึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่าท าเลที่ตั้งมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผู้บริโภค เน่ืองจากท าเลที่ตั้ง คือ พื้นที่ท าเลทองที่ผู ้บริโภคส่วนใหญ่

ต้องการซ้ือและครอบครองกรรมสิทธ์ิ เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง 

รวมถึงการง่ายต่อการเขา้ถึง ซ่ึงสอดคล้องกบัธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุณยา (2547) 

อา้งใน ชนินาถ ราชอุ่น (2558) ที่กล่าวไวว่้า สถานที่ตั้งของผูป้ระกอบการหรือ

โครงการคอนโดมิเนียม สามารถบ่งช้ีต่อการยากง่ายของการเข้าถึงของ

ผูบ้ริโภค  

2.2 ปัจจัยทางด้าน จิต วิทยา  ด้านแรง จูงใจ  มีผล ต่อการตัด สินใจ ซ้ือ

คอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซ่ึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่าแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผู้บริโภค เน่ืองจากแรงจูงใจคือส่ิงที่มากระตุ้นให้เกิดการสนใจของ

ผูบ้ริโภคก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกบัเกตุวดี สมบูรณ์ทวี และพิชชา

ภา ยางเดิม (2559) อา้งใน สิรภพ ชมเยน็ (2560) ที่กล่าวไวว่้า แรงจูงใจเป็นส่ิง

ที่มากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม ความสนใจ ความตั้งใจและความตอ้งการในการ

เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการนั้น ๆ และสอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้าน

แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิง

บวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.3 ปัจจัยทางด้าน จิต วิทยา  ด้านการเ รียนรู้  มีผล ต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซ่ึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่า การเรียนรู้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการเรียนรู้ คือกระบวนการที่มีการพฒันาอยู่เสมอ และ

เกิดขึ้นไดจ้ากการเรียนรู้ก่อนและน ามาซ่ึงประสบการณ์จึงน าไปสู่การตดัสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ คือ 

ขั้นตอนของบุคคลที่น าความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่



 

 

 

ตนเองไดเ้รียนรู้และมีอยู่ มาร่วมตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ และสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ กฤษณะ กสิบุตร  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยั

ดา้นการเรียนรู้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  

2.4 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ดา้นบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบัตนเอง มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น

บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบัตนเอง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบัตนเองของบุคคลนั้น ๆ  

คือ ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั จึงท าให้การตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ พิชชาภา 

ยางเดิม (2559) อ้างใน สิรภพ ชมเย็น (2560) ที่กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพและ

แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง คือ ส่ิงที่บ่งช้ีความเป็นปัจเจกของบุคคลซ่ึงมีความ

แตกต่างกันอย่างส้ินเชิง และเป็นส่ิงที่มาก าหนดลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ต่อการตดัสินใจซ้ือ หรือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลนั้น  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณะ กสิบุตร (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียม  

2.5 ปัจจยัการรับรู้ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า

การรับรู้ตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค 

เน่ืองจากการรับรู้ตราสินค้าจะส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภคได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ Keller (2003) อ้างใน อาทิตยา ดาวประทีป 

(2559) ที่กล่าวไวว่้า  การรับรู้ตราสินคา้ คือ ความสามารถของผูบ้ริโภคในการ

แยกแยะ และระบุตราสินคา้ต่าง ๆ โดยหากจดจ าไดแ้ละระลึกได ้ก็จะมีอิทธิพล

ต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เหตุผลมาจากตราสินคา้นั้น ๆ ที่

ผู ้บริโภคจดจ าได้ จะเป็นส่ิงที่ผู ้บริโภคนึกขึ้นมาเป็นอนัดับแรก ๆ ของการ



 

 

 

พิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผู้บริโภค และ

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ปรีดิวฒัน์ ก่อภคัจิรโรจน์ (2563)ได้ศึกษาเร่ือง การ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคที่สามารถจดจ าตราสินคา้ของผูป้ระกอบการ

ได ้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค และส่งผลให้เกิดการกระตุน้ในการเกิด

แรงจูงใจของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

 

 

ข้อจ ากัดงานวิจัย 

ขอ้มูลที่เก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นขอ้มูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม เพื่อให้ได้

ค าตอบที่ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั ทว่าขอ้มูลที่ไดอ้าจจ ากดัอยู่แค่ในแบบสอบถามเท่านั้น และ

เน่ืองจากเป็นแบบสอบถามที่เป็นการเก็บขอ้มูลจากช่องทางออนไลน์ ท าให้กลุ่มประชากรอาจไม่กระจาย

และอาจท าให้ผลคลาดเคลื่อนในการน าไปอา้งอิงกบักลุ่มประชากรทั้งหมดได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัครั้ งน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวิจยัไปปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์การขายให้สอดคลอ้งต่อกลุ่มเป้าหมายและ

กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 

1. จากการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านท าเลที่ตั้ง มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรเล็งเห็นท าเลที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมและจุด

ขายของคอนโดมิเนียมให้อยู่ในต าแหน่งที่ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ชมและเขา้ถึงได้ง่าย นอกจากน้ี

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับท า เลที่ตั้ งของโครงการคอนโดมิเนียมให้อยู่ใน

สภาพแวดลอ้มที่ห้อมลอ้มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ทั้งน้ีหากพิจารณาที่ค่าเฉลี่ยของ

ขอ้ค าถามปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นท าเลที่ตั้ง ที่มีผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่าน

เลือกคอนโดมิเนียมที่ท าเลที่ตั้งโครงการใกลร้ถไฟฟ้า ผูป้ระกอบการก็จะสามารถเขา้ใจความนึก

คิดและความต้องการหลกัและความต้องการรองของผูบ้ริโภคจากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของ

ค าถามในปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นท าเลที่ตั้งไดอ้ย่างถ่องแท ้



 

 

 

2. จากการศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านแรงจูงใจ ด้านการเรียนรู้ และด้านบุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกบั

ตนเอง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการ

ควรมุ่งเน้นที่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้แรงจูงใจ การเรียนรู้ 

ทัศนคติของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น และส่งผลกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามมา 

3. จากการศึกษาปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยค์วรดูแลและใส่ใจในตราสินคา้ของ

ตนเอง การดูแลตราสินคา้ของตนเอง มาจากการค านึงถึงคุณภาพสินคา้ของผูป้ระกอบการนั้น ๆ 

ในที่ น้ีคือ คอนโดมิเนียม เม่ือมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดี เลิศก็จะท าให้ตราสินค้าของ

ผูป้ระกอบการเป็นที่น่าจดจ าและอยู่ในตวัเลือกของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัตน้ ๆ  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละด้านที่ศึกษากับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อตวัแปรเพียงตวัเดียวคือ 

ดา้นท าเลที่ตั้ง นอกจากน้ียงัพบว่าตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงผูวิ้จยัเสนอแนะส าหรับผู้

ที่สนใจน าเร่ืองน้ีไปศึกษาต่อถึงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดตวัอื่น ๆ ที่มี 

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. ในการวิจยัครั้ งต่อไป ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ควรศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลในเชิงลึก โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้

ชดัเจน เพือ่วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่าง ๆ  ที่ท าให้การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของคนใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
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