
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING OF CONDOMINIUM BUYING 

DECISION IN BANGKOK 

โดย นายนวคุณ แช่มกนั 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทาง

การตลาด และปัจจัยด้านการตดัสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอย่างในการท าวิจัยคร้ังน้ี คือกลุ่ม

ผู ้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์

ในโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ค่าความถ่ี หรือการ

แจกแจงร้อยละ ในปัจจยัส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ  

 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 217 คน 

อาย ุระหว่าง 20-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 239 คน มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 351 

คน โดยมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 383 คน อาชีพพนักงานบริษทั 

มากท่ีสุด จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูร่ะหวา่ง 20,001-40,000 
บาท จ านวน 203 คน  



 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่คุณภาพโดยรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณา

ระดบัความคิดเห็นทั้งทางดา้นสินคา้ ราคา สถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

  

 ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์ จ านวน 106 คน ขนาดพื้นท่ีห้องท่ี

เหมาะสมกบัความตอ้งการ อยู่ท่ี 41-60 ตารางเมตร จ านวน 212 คน มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกเป็นฟิตเนส จ านวน 155 คน และเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพราะใกลส้ถานีรถไฟฟ้า 

จ านวน 180 คน  

ค าส าคัญ : คอนโดมิเนียม, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

 The Research  Factors Affecting of Condominium Buying Decision in 

Bangkok. For the study of this research are about personal factors of consumers. For 

study about marketing mix (4P’s). And study about Condominium buying decision in 
Bangkok.   

 The study of personal factors such as Gender, Age, Education Level, 

Occupation, Status and average monthly income. Factor of marketing mix (4P’s) such 

as product, price, place, promotion. Factor of Condominium buying decision. The 

sample of this research is consumer that lives in the condominiums in Bangkok. The 

sample using a questionnaire to collect data from a sample of 400 persons and perform 

data analysis by computer program. Statistical methods including percentage, mean 

and standard deviation for personal factor, average monthly income and factor of 
marketing mix (4P’s) and Factor of Condominium buying decision. 



 The results from study found that the majority are males 217 persons. Age 

between 20-30 years old 239 persons. Single 351 persons. With a bachelor's degree 

383 person. Employee 222 persons. Average monthly income. 20,001-40,000 baht 203 

persons.  

 Average quality the factors of marketing mix (4P’s) such as product, price, 

place, promotion is a high level.  

 The results from study found that the factor of buying decision (1) People 

receive news from the condominium website 106 persons. (2) Room sizes is 41-60 

square meter 212 persons. (3) Fitness room 155 persons. (4) Near the BTS station 180 
persons. 

 

บทน า 

 ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของชีวิต เป็นส่ิงท่ีแสดงถึง

ความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิต ซ่ึงปัจจุบนัเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยมี

การเปล่ียนแปลงหลังจากแต่งงาน หรือแยกออกมาท างานโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ี

เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกเร่ืองการคมนาคม ความ

ปลอดภยั และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการท างานและการใชชี้วิต

ท่ีตอ้งแบ่งกบัเวลา จึงท าใหค้นในเขตบางกะปิใหค้วามสนใจท่ีจะพกัอาศยั คอนโดมิเนียม

มากข้ึน ท าใหค้อนโดมิเนียมมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง ในขณะท่ี

ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของตนมากท่ีสุด 

 ดังนั้นผูวิ้จัยมีความสนใจในเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัย

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการวิจยั คือปัจจยัท่ี



ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และศึกษา

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียม

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั 

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความต่างกนัหรือไม่ และปัจจยัดา้นใดบา้งท่ี

ส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ

ตดัสินใจสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสามารถรับรู้

ไดว้่าผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความตอ้งการอยา่งไร โดยขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากศึกษาคน้ควา้วิจยั

จะเป็นโอกาสเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ าเอาขอ้มูลงานวิจยัไปใชต่้อยอดทางเชิงธุรกิจ และ

เป็นแนวทางในการเสริมสร้างแผนงานทางการตลาดและแผนการด าเนินธุรกิจให้

ประสบความส าเร็จ เพื่อให้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รง

จุดมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 

 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดท่ีมีผลในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

 3. เพื่อศึกษาการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 



ความส าคญัในการวิจัย 

 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในชีวิตประจ าวนัของผูค้นมีการเร่งรีบแข่งกับเวลามากข้ึน ประกอบกับการจราจรท่ี

ติดขดั มีมลพิษ ฝุ่ นละอองต่างๆ มีการก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ท าใหต้อ้ง

มีการเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเดินทาง และโครงการอสังหาริมทรัพยส์มยัใหม่ประเภท

คอนโดมิเนียมมีการพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลายรูปแบบ หลายโครงการ มีความ

สะดวกสบายในการใชชี้วิตและสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ

ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ ทั้ งสระว่ายน ้ า  สถานออกก าลังกาย 

สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ท าเลท่ีตั้งใกลชุ้มชน เดินทางสะดวกใกลร้ถไฟฟ้า ทั้งหมด

น้ีจึงน ามาเพื่อศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตการวิจัย  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่

อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคือแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลดว้ย

คอมพิวเตอร์สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย
การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตของงานวิจยัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัประชากรท่ี

อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครมีคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนจ านวนมาก 

2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่ทราบประชากรท่ีอาศยัคอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีแน่นอน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างจึงตอ้งก าหนดโดยการ

เปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1973). ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่า



ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงท าให้มีระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% พบวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

การวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั

ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อศึกษาคน้ควา้หาว่าปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ท่ีอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาคร้ัง น้ี

ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

5. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  

6. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานคร  

7. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

 

 



 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ  
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือท่ีอยู่อาศัยคอนโดมิเนียมใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

- สินคา้และบริการ 
- ราคา 
- สถานท่ีตั้ง 
- การส่งเสริมการตลาด 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคเขตบางกะปิ จ านวน 400 

ตวัอยา่ง วิธีการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบง่าย กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมหาไดจ้ากตารางก าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ยามาเน่ ผูวิ้จยัไดแ้จกและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วน

ท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเห็นดา้นการตลาดบริการ ส่วนท่ี 3 

ความคิดเห็นดานการตดัสินใจซ้ือ  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปใน

คอมพิวเตอร์ โดยส่วนท่ี 1 ใชส้ถิติเป็นค่าร้อยละ และค่าความถ่ี ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ใช้

สถิติ ความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ผลข้อมูลจากการท าแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

ก ลุ่มตัวอย่ า งในการ ศึกษาค ร้ั ง น้ี จ านวน  400 คน  พบว่ าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25  อายุ 
ระหว่าง 20-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีสถานภาพ
โสด มากท่ีสุด จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 โดยมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75  อาชีพพนกังานบริษทั 
มากท่ีสุด จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูร่ะหว่าง 
20,001-40,000 บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ตามล าดบั 

 



 2. ผลการประเมินดา้นความคิดเห็นการตลาด  
  พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) เม่ือพิจารณาระดบั
 ความคิดเห็น ความคิดเห็นดา้นสินคา้และบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.64) ความคิดเห็น
 ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.49) ความคิดเห็นดา้นสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.37) ความคิดเห็น
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.27)  
 
 3. ผลการประเมินความคิดเห็นดา้นการตดัสินใจ  
  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 400 คน พบวา่ผูต้อบ
 แบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมผา่นช่องทาง
 เวบ็ไซต ์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ขนาดพื้นท่ีหอ้งท่ีเหมาะสมกบั
 ความตอ้งการ อยูท่ี่ 41-60 ปี มากท่ีสุดจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีส่ิง
 อ านวยความสะดวกเป็นฟิตเนส มากท่ีสุด จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 
 และเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพราะใกลส้ถานีรถไฟฟ้า มากท่ีสุด จ านวน 180 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 45 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ในส่วนของอาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกค าตอบอยา่งหลากหลาย โดยไม่มีตวัเลือกใดเลยท่ีไม่
ถูกเลือก แต่สัดส่วนของขอ้มูลแตกต่างกนัออกไป แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
กลุ่มตวัอยา่งเบ้ืองตน้ 
 2. ปัจจยัดา้นการตลาดบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผลิตภณัฑต์รงตาม 
 มาตรฐานมีความทนทานแข็งแรงค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
 แนวคิดของ Armstrong and Kotler. (2009). ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละ 



 สัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของ
 ผูข้ายผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์
 ท่ีเสนอ ขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ 
 (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑส์ามารถ
 ขายได ้
  2.2 ดา้นราคา เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ราคาเหมาะสมกบัส่ิงท่ีไดรั้บอยู่
 ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กมลภพ ทิพยป์าละ. (2555). ราคาคุณค่า 
 ผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะ 
 เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑถ์า้มูลค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะ 
 ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคา ตอ้งค านึงถึงการยอมรับของลูกคา้
 ในมูลค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนและคาใชจ่้ายท่ี 
 เก่ียวขอ้งของผลิตภณัฑต์ลอดจนภาวะแข่งขนั 
  2.3 ดา้นสถานท่ี ช่องทางการจดัจ าหน่ายเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าสถาน
 ท่ีตั้งสามารถเดินทางสะดวกอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ 
 รัชยา. (2535). สถานท่ีตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกให้กบัผู ้
 ท่ีมาใชบ้ริการ อยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือแหล่งท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวก 

 2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่มีส่ิงอ านวยความ
 สะดวกอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Armstrong and 
 Kotler. (2009). เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้นท่ีกระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์
 หรือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา 
 และการขายโดยใชพ้นักงานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ 
 หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 3.ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าถา้มองว่าร้านท่ีท่านเลือก
  เป็นร้านท่ีอร่อยและมีบริการท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ ศิ
 ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ผูบ้ริโภคจะประเมินทางเลือกและตดัสินใจ
 เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ส าหรับ ผู ้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือก อาจจะ
 ประเมินโดยการเปรียบเทียบขอ้มูล เก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้ และคดั



 สรรในการตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายเพื่อประกอบการตดัสินใจ โดย
 ผู ้บริโภคจะก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ท่ี เขาต้องการแล้วผู ้บริโภคจะ
 เปรียบเทียบคุณสมบติัของผลิตภณัฑก์ารท าการตดัสินใจซ้ือ 
 

2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 2.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัย
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  
 
  1.ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือมีการท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภท 
 คอนโดมิเนียม  ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีการออกแบบโครงสร้างท่ีแข็งแรง ดว้ยวสัดุท่ีมี
 คุณภาพสูง รูปลักษณ์และการตกแต่งมีความทันสมยั โครงการมีขนาดกวา้ง 
 นอกจากน้ีขนาดพื้นท่ีหอ้งตอ้งมีความ กวา้งขวาง 
 
  2.ด้านราคา ราคามีความเหมาะสมกับขนาดพื้นท่ีท่ีได้รับ คุ ้มค่าเม่ือ
 เปรียบเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ ทั้งในดา้นของท าเล รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
  3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สถานท่ีตั้งมีผลเก่ียวกบัธุรกิจ สถานท่ีตั้ง
 ควรตั้งในแหล่งชุมชน ผูบ้ริการเดินทางสะดวก มีรถขนส่งผา่น ตั้งอยูใ่นจุดท่ีใกล้
 ท่ีท างาน 
 
  4.ดา้นส่งเสริมการตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนั มีคู่แข่งจ านวน
 มาก ควรให้ความส าคญัทางดา้นการตลาดมาก เป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความพึง
 พอใจให้กบัลูกคา้โดยการจดัสรรส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ลูกคา้เกิดความ
 สนใจดว้ยสิทธิ พิเศษ การประชาสัมพนัธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมไปถึงส่วนลด
 พิเศษ 
 



  5.การตดัสินใจซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคมกัจะรับรู้ถึงปัญหา
 ในการ สัญจรหรืออยู่อาศยัคนเดียว การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพราะให้ความ
 สะดวกสบาย ท าให้เกิดการหาขอ้มูลในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม และเกิดการ
 เปรียบเทียบความคุม้ค่าโดยยดึถึงท าเลเป็นหลกั 
 

 2.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรวิจยัพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 

 2. ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใหก้ าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม 
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