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บทคัดย่อ 
การท าวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยดา้นความสนใจ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชากรในกรุงเทพ จ านวน 403 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รวม
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหน่ง และรายได้พิเศษอ่ืนๆ) สถานภาพสมรส วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหา
ข้อมูล รูปแบบและขนาดพืน้ที่ใช้สอยห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ ราคาคอนโดมิเนยีมทีต่้องการซื้อ ท าเลที่ตั้งของคอนโด 
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาตัดสินใจเลือกห้องชุดต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตา่งกัน ท าให้การตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ
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ABSTRACT 
Conducting research on The decision to buy condominiums of the people living in Bangkok this time 

Objectives 1) to study the decision to buy condominiums of the people living in Bangkok 2) To compare the 
decision to buy condominiums of the people living in Bangkok Classified by personal factors and Factors of 
Interest. 

The sample group used in this research was a population of 403 people in Bangkok. by using a 
questionnaire as a tool used to collect data The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using a t-test statistic and One-way ANOVA statistic. 
If differences were found, they were compared in pairs. using the method of LSD. 

The hypothesis testing results showed that the population in Bangkok with sex, age, educational 
level Average monthly income (including salary, allowances, position allowance and other special income) 
Marital status Objectives in making purchase decisions Resources used to find information Form and size of 
living space of condominium units that you want The price of the condominium you want to buy Location of 
the condo Reputation and image of the condo that you decide to buy The time period for different 
apartments This makes the decision to buy condominiums of the people living in Bangkok are different. and 
the population in Bangkok with different occupations This makes the decision to buy condominiums of the 
people living in Bangkok is no different. 
Keyword : Purchase decision 
 
บทน า 
 ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจยัสี่ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษยน์อกเหนือจากอาหาร เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค มนุษย์จะ
แสวงหาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตมากที่สุดเปน็สาคัญ ซึ่งที่อยู่อาศยั
ของมนุษย์จะมีความแตกตา่งกนัไปตามสภาพสงัคม เศรษฐกิจขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ตลอดทัง้อิทธิพลของ
ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีตา่งๆ ในปัจจุบนัสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลีย่นแปลงไป ประชาชนต้องใช้เวลา
ในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน จึงได้เกิดธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยขึ้น โดยระยะแรกเป็นเพียงการจัดสรรเฉพาะที่ดนิ ต่อมามี
การสร้างบา้นขึน้บนพื้นทีน่ั้นเรียกว่าบ้านจัดสรรและต่อมาก็มีการสร้างคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่
อาศัยในเมือง  

ในปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยมีการแข่งขันที่สงูเป็นผลมาจากข้อจ ากัดทางดา้นพื้นที่อยู่อาศัย จากการ
เติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีจ านวนหลากหลาย
บริษัท และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษทัมีความแตกต่างกัน โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่มีลักษณะ
คอนโดมิเนียมที่คลา้ยกัน ขณะที่การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนัน้สะท้อนภาพความต้องการที่จะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่แตกต่าง
กันตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ดังนัน้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถก าหนดและวางแผนกล
ยุทธ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสรา้งความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงเป็นการสร้างของความ
แข็งแกร่งของแบรนด์คอนโดมิเนียมและตราสินคา้ที่อยู่ในใจผูบ้ริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  

คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการทีค่นนิยมซื้อเป็นทีพ่ักอยู่อาศัยกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนในเมืองหลวง เนื่องจากมี
ราคาไม่แพงมากนัก และคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มักจะสรา้งขึ้นในที่ชุมชนการเดินทางค่อนขา้งสะดวกสบาย มีโครงการของ
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คอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากมายหลากหลายระดบัทั้งแบบแนวราบและแนวสูง บางที่มีราคาแพงกว่าบ้านเดี่ยว เพราะรูปแบบของ
คอนโดมิเนียมที่มีให้เลือกมากมาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบ้านและบางที่มีสิง่อ านวยความสะดวกมากกว่า แต่
คอนโดมิเนียม บางโครงการเนน้ในเร่ืองของภูมิทัศน์เพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อในทุกกลุ่ม  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคมอยา่ง
มากต่อนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ใน
ภาวะที่ก าลังซื้อยังไมฟ่ื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในเร่ืองการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและได้
ศึกษาข้อมูลถึงผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ที่ผู้ประกอบการต่างมุ่งเปา้และให้ความสนใจกับการพัฒนาคอนโดใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใกล้แนวรถไฟฟ้าหรือเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเดียวกัน ท าให้ผู้ประกอบการ
แต่ละแบรนด์เกิดการแข่งขันทีส่งู และเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการหรือผู้ที่สนใจธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น าข้อมูลไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการตลาด และพัฒนาโครงการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ นอกจากนี้เพือ่เป็นแนวทางในการตัดสินใจส าหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนหรือซื้อ
คอนโดมิเนียมในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยด้านความสนใจ  
    
ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน็การศึกษาเก่ียวกับ การตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิจัยในคร้ังนี้มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตของประชากรในการศึกษาวิจัยการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในครั้งนี้ได้ท าการเลือกกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยได้กลุ่มตัวอย่าง 403 คน 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างทางผู้วิจัยไมท่ราบจ านวนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปดิตารางหาขนาด กลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) โดยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดคา่ความคลาดเคลื่อน
ของ การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได ้0.05 จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิดตาราง พบวา่จ านวนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษานัน้อยู่ที่ 403 ตัวอย่าง  

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้จะใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
             ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรที่เป็นในเขตกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นดา้นเพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหนง่ และรายได้พิเศษอื่นๆ) สถานภาพ และปจัจัยดา้น
ความสนใจ                             
             ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนยีมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนนิการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน พ.ศ. 2565 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1.เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหน่ง และรายได้พิเศษ
อ่ืนๆ) สถานภาพสมรสและปัจจยัด้านความสนใจได้แก่ แหล่งขอ้มูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล รูปแบบและขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องชุดของ
คอนโดมิเนียมที่ต้องการ ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซื้อ ท าเลที่ตั้งของคอนโด วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตดัสินใจซื้อ    
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ด้านวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ 

นางสาวฉัตรฟา้ โชคสมเกษม (2558) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดมิเนียมพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่ออยู่อาศัยเอง 

นายเจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่โดยส่วนใหญ่ประชากรในกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเพราะท าเลที่ตั้งใกล้ทีท่ างาน  

จากการศึกษาปัจจยัด้านความสนใจ ด้านวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หมายถงึวัตถุประสงค์ในการซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่ออยู่อาศัยเอง มีท าเลที่ตั้งใกล้ที่ท างาน แหลง่ช็อปปิ้งศนูย์การค้าตา่งๆ 
ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล 

ณัฐปคัลภ์ ปิน่ทอง (2558) กล่าวว่าแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่ใช้ค้นหาข้อมูลคอนโดมิเนียมคืออินเทอร์เน็ต 
 พงสกร พฤกษ์ไพรผดุง (2559) การแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเองจากแหล่งข้อมูล ซึ่งอิทธิพลของข้อมูลนั้นจะแตกตา่งกนัตามประเภทของสินค้า 
  จากการศึกษาปัจจยัด้านความสนใจ ด้านแหลง่ข้อมูลที่ใช้ค้นหา เมื่อตระหนักถึงปัญหาแล้วผู้บรโิภคจะเริ่มหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆเพื่อมาใช้พิจารณาและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 
รูปแบบและขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ 

วัชรพงศ์ พงษล์ีรัตน์ (2556) กลา่วว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวนโ์ครงการบดินทรเดชา-
รามค าแหง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบห้องชุดที่ต้องการ 2 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ 36 - 45 ตร.ม. 

สุนทรา พงษ์ภักดี (2558) กล่าวว่า การออกแบบแปลนห้องต้องมีขนาดเหมาะสม และเปน็สัดสว่น ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ภายในห้องมีขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานควรมีความสูงเพื่อความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบาย คุณภาพในวสัดุการก่อสร้างควรมีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน  

จากการศึกษาปัจจยัด้านความสนใจ ด้านรปูแบบและขนาดพืน้ที่ใช้สอยห้องชุดของคอนโดมิเนยีมที่ต้องการ การ
ออกแบบแปลนห้องต้องมีขนาดเหมาะสม และเปน็สัดส่วน มสีิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบา้น 
ด้านราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซื้อ 
  อัชฌาติ โลกวิชัย (2557) กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคา ในแง่ของความคุ้มค่าและเหมาะสมกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเพื่อการลงทนุของกลุ่มตัวอย่าง 

มาลินีย์ คนขยัน (2561) กล่าววา่ ปัจจัยดา้นราคาสง่ผลเชิงบวกต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากร
ในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัออกมากที่สุด ผูบ้ริโภคเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตัง้ เหมาะสมกับ
คุณภาพวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเมื่อเทียบกับโครงการของบริษัทอืน่ที่ใกล้เคียงกัน และค่าใชจ้่ายส่วนกลางที่เหมาะสม  
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จากการศึกษาปัจจยัด้านความสนใจ ด้านราคาของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ หากผู้บริโภคตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
เพื่ออยู่อาศัยจะให้ความส าคัญในแง่ของความคุ้มค่าและเหมาะสมกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม 
ด้านท าเลที่ตั้งของคอนโด 
  สุนทรา พงษ์ภักดี (2558) กล่าวถึงมีผลต่อการตัดสนิใจมากที่สุดให้ระดับความส าคัญมากที่สุดกบัท าเลทีต่ั้งสะดวกสบาย
ในการเดินทาง ควรติดกบัถนนสายหลัก ใกล้กับทางด่วน และประหยัดเวลาในการเดินทาง 

มาลินีย์ คนขยัน (2561) ปัจจัยด้านสว่นประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทนุ
ในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัตก กล่าวว่า ปัจจัยท าเลที่ตัง้โครงการ มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออกแสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัท าเลที่ตั้งโครงการ เช่น ท าเลที่ตัง้โครงการใกล้ระบบขนส่งมวลชน ใกลส้ถานที่ท างาน 
ใกล้สถานศึกษา  

จากการศึกษาปัจจยัด้านความสนใจ ด้านท าเลทีต่ั้งของคอนโดมเินียมที่ต้องการ การเลือกท าเลที่ตั้งของคอนโดมิเนียมมี
ผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อ เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตัดสินใจซื้อ                                                                                                                     

พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ (2563) ให้ความหมายของคุณค่าตราสนิค้า ไว้คือ ถ้าผูบ้ริโภคมีความชืน่ชอบ และภักดีต่อ
ผลิตภัณฑน์ั้นๆ ตราสนิค้าจะเปน็ผลส าเร็จเชิงบวกที่ช่วยสะท้อนความส าเร็จของตราสินคา้นัน้ๆ โดยที่ตราสินคา้นัน้จะมีระดบัของ
คุณค่าที่แตกต่างกันออกไป 

วิทยา จารุพงศ์โสภณ (2557) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้ เป็นตัวช่วยสร้างความแตกต่างของผลติภัณฑ์ ระหว่างผลิตภัณฑ์
ที่มีแบรนด์กับผลิตภัณฑไ์ม่มีแบรนด์ให้เกิดข้ึนในใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลมาจากความพงึพอใจในแต่ละตราสนิค้า และน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ  

จากการศึกษาปัจจยัด้านความสนใจ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดมิเนียม หมายถึงชือ่เสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร จะเป็นตัวช่วยให้สินค้าขององค์กรนั้นมีมูลค่าเพิ่มข้ึนองค์กรสามารถก าหนดราคาผลติภัณฑ์เองได้ นอกจากนี้องค์กร
จะต้องมีการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความจดจ าในตัวสินคา้ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค 
การตัดสินใจ 

วิเชียร วิทยอุดม (2555) ให้ค าจ ากัดความของการตัดสนิใจ คือ กระบวนการที่คนต้องเลือกทางเลือกหลาย ๆทางเลือกคือ
การเปรียบเทียบระหว่างทางเลอืกต่าง ๆและประเมินผลของแต่ละทางเลือกโดยมีหลากหลายแนวทางเพื่อน าไปสู่เปา้หมายที่
ก าหนดไว ้

ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ (2558) การตัดสินใจซื้ออาจจะไม่เกิดกระบวนการตา่งๆดังที่กล่าวมาก หากว่าผู้บริโภคนัน้
ได้รับแรงกระตุ้นจนเกิดความพงึพอใจเกิดความสนใจ จากส่วนประสมทางการดลาดอื่นๆ ก็สามารถที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ได้อย่างฉับพลัน ซึง่บ่อยครั้งผูบ้ริโภคสามารถซื้อสินคา้ที่ไม่คาดคิดอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

จากการศึกษาการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม ผู้วิจยัสามารถสรุปความหมายได้วา่การตัดสินใจของผู้บริโภค เป็น
กระบวนการทีผู่้บริโภคตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาจากเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาด
และค านงึถึงความเปน็ส่วนตัวในการด ารงชีวิต มีพื้นที่ส่วนกลางอ านวยความสะดวก สามารถตกแต่งห้องพักได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้
พักอาศัยและแบบมาตรฐาน มบีริการหลังการขายที่สรา้งความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและในระยะยาวสามารถปล่อยเชา่หรือปล่อย
ขายได ้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อคอนโดมีเนียมใกล้

สถานีรถไฟฟา้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในกลุ่มอายุ 25-30 ปีมากที่สุด 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมอีาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/พนักงานธนาคาร มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 15,000–
20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด โดยพบว่า การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย และภาพลักษณส์ินคา้เท่านัน้ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ปรีดิวัฒน์ ก่อภัคจิรโรจน์ (2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง ”การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟา้ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน าผลมาศึกษาและอภิปรายผลการวิจัยไดด้ังต่อไปนีผู้้บริโภคที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใชส้ังคมไร้เงินสดที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ด้านคุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ดา้นการรู้จักตราสินคา้ ด้านคุณภาพการรับรู้ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินคา้ 
ด้านความภักดีต่อตราสินคา้ และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า มีอิทธพิลต่อการตดัสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตาม 
เส้นทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรูปแบบการด าเนินชวีิต ประกอบด้วย ด้านการกิจกรรม ด้านความสนใจ ดา้น
ความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตามเส้นทาง รถไฟฟา้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนตัว
แปรด้านรูปแบบการด าเนนิชีวิตไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อ คอนโดมิเนียมแนวสูงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความดา้น ความสนใจ ไม่ได้เปน็ปจัจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแนวสูงตาม
เส้นทางรถไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 
            ในการวิจัยครั้งนี้เปน็การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ
วิจัยตัดขวาง(Cross Sectional Studies) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Questionnaire) 
และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  ไม่ทราบจ านวนที่แท้จริงของประชากรเป้าหมาย ผูว้ิจัย
จึงสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดบัความ
เชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 403 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1.แบบสอบถามทัง้แบบปลายปดิและปลายเปิดโดยแบง่ออกเป็นดังต่อไปนี้ 
            1.1 เป็นค าถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (Questionnaire) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหนง่ และรายได้พิเศษอื่นๆ) และสถานภาพสมรส 
             1.2 ค าถามเก่ียวกับความสนใจในการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ แหล่งข้อมูลใดที่ใช้ค้นหาข้อมูลของคอนโดมิเนียม รูปแบบและขนาดพื้นที่ใช้สอย
ห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซื้อ ท าเลที่ตั้งของคอนโด ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่
ตัดสินใจซื้อและระยะเวลาตัดสนิใจเลือกห้องชุดที่ท่านต้องการซื้อ 
             1.3 เป็นค าถามที่เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนยีมซึ่งข้อค าถามมีทั้งหมด 6 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความส าคญั
มากที่สุด 4 = ระดับความส าคญัมาก 3 = ระดับความส าคัญปานกลาง 2 = ระดับความส าคัญน้อย 1 = ระดับความส าคัญน้อย
ที่สุด 
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             1.4 ท่านคิดเห็นว่าการเข้าไปดสูถานที่จริงเป็นปัจจัยในการตัดสินใจทีด่ีที่สุดในการตดัสินใจซื้อคอนโดมิเนียมหรือไม ่
เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
              1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ปจัจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหนง่ และรายได้พิเศษอื่นๆ) สถานภาพสมรส และปจัจัย
ด้านความสนใจ ได้แก่ ด้านวัตถปุระสงค์ในการตัดสินใจซื้อ แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล รูปแบบและขนาดพืน้ที่ใช้สอยห้องชุดของ
คอนโดมิเนียมที่ต้องการ  ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซื้อ  ท าเลที่ตั้งของคอนโด และชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่
ตัดสินใจซื้อ      
               1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรทีม่ีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ 
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

    2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ จะ
ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
               2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหน่ง และรายได้พิเศษอ่ืนๆ) สถานภาพสมรส 
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล รูปแบบและขนาดพืน้ที่ใชส้อยห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ 
ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซือ้ ท าเลที่ตั้งของคอนโด และชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตัดสินใจซื้อโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยการ
ใช้วิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
ประชากร สามารถสรปุผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกนั อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกนั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหน่ง และรายได้พิเศษอ่ืนๆ) ตา่งกัน สถานภาพสมรสต่างกนั ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนยีม
ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
  2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชพีต่างกนั ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
ความสนใจ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ ต่างกัน แหลง่ข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล
ต่างกัน รูปแบบและขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ต้องการต่างกัน ราคาคอนโดมเินียมที่ต้องการซื้อต่างกัน ท าเล
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ที่ตั้งของคอนโดต่างกัน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตัดสินใจซื้อต่างกัน ระยะเวลาตัดสนิใจเลือกห้องชุดต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังนีส้ามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์โดยล าดบัได้ดังนี้ 
 1.ผลการศึกษาการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะให้ความ
สนใจกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) ว่า ปัจจัยการตลาดทั้งหมด 
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในในกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคต้องการเลือกสิ่งที่ดีทีสุ่ด
ให้ตนเองตามก าลังความสามารถ โดยซื้อสินค้าแลว้เกิดความคุ้มค่า ซื้อง่ายตรงความต้องการของตนก็ท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ที่
ง่ายขึ้นและสอดคล้องกับหนึง่ฤทัย เนาว์ค า (2556) พบว่า มปีจัจัยทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอย่างมีนยัส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ให้
ความสนใจในเร่ืองความเปน็ส่วนตัวมากกว่าการอาศัยในที่อยู่อาศัยแนวราบ ได้แก่ บา้น, ทาวนเ์ฮ้าส์ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของธงชัย ชูสุน่ (2557) กล่าววา่คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการทีค่นนิยมซื้อเป็นทีพ่ักอยู่อาศัยกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนใน
เมืองหลวงเนื่องจากมีราคาไม่แพงมากนัก และคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่มักจะสร้างขึ้นในที่ชุมชนการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย 
มีโครงการของคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากมาย หลากหลายระดบั บางที่มีราคาแพงกวา่บา้นเดี่ยวเสียอีก เพราะรูปแบบของ
คอนโดมิเนียมที่มีให้เลือกมากมาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบ้านและบางที่มีสิง่อ านวยความสะดวกมากกว่าแต่
คอนโดมิเนียมบางโครงการเนน้ในเร่ืองของภูมิทัศน์เพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อในทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับสนุทรา พงษภ์ักดี 
(2558) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกโครงการมีความปลอดภัยห่างไกลแหล่งความเสี่ยงอาชญากรรม มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวด และดแูลตลอด24 ชั่วโมง ประการสุดท้ายสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการห่างไกลแหล่งชุมชนแออัด วัด 
หรือสุสาน มีผลต่อการตัดสินใจน้อย ให้ความสนใจในเร่ืองมีพื้นที่ส่วนกลางที่อ านวยความสะดวกเช่น ฟิสเนต ที่จอดรถ สระวา่ยน้ า
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของสุนทรา พงษ์ภักดี (2558) ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโครงการ มีผลต่อการตัดสินใจ ควร
เห็นวิวทิวทัศน์จากห้องและพื้นที่ส่วนกลาง จ านวนผู้อยู่อาศัยในโครงการมีความเหมาะสม รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสภาพ
ทางสงัคมที่ดีของผู้พักอาศัย ท าให้ยกระดับผู้อยู่อาศัยในโครงการให้ดูดี มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) 
ว่าปัจจัยด้านความสะดวก ได้แก่ การเดินทาง สามารถเข้าถึงสาธารณูปการ หาซื้ออาหารรวมถึง สิ่งของเคร่ืองใช้ได้อย่างสะดวก ให้
ความสนใจในเร่ืองสามารถเลือกวัสดุส าหรับตกแต่งที่อยู่อาศัยเองได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของสุนทรา พงษ์ภักดี (2558) 
การออกแบบแปลนห้องต้องมีขนาดเหมาะสม และเปน็สัดส่วน ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องมีขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานควรมีความสูง
เพื่อความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบาย คุณภาพในวัสดุการก่อสร้างควรมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง และ 
ทนทาน การก่อสร้างต้องควบคมุโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์สูง และสอดคล้องกับมาลนิีย์ คนขยัน (2561) กล่าวว่า
การออกแบบแปลนเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเมื่อเทียบกับโครงการของบริษัทอื่นที่ใกล้เคียงกัน ให้ความสนใจในเรื่องมี
พนักงานและบริการหลังการขายที่ดีซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ว่าปัจจัยด้านพนักงานขาย
ได้แก่ พนักงานขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม สุภาพ เต็มใจให้บริการ มีความรู้ความสามารถจะส่งผลในทางบวกต่อการเลือกซื้อ 
คอนโดมิเนียม และสอดคล้องกับ Kotler (1997) ว่านักการตลาดจึงต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ลกูค้า
ซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ หรือจัดตั้งศูนยร์ับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call 
Center) เป็นตน้ ให้ความสนใจในเร่ืองการค านึงถึงความคุ้มค่าในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของมาลนิีย์ คนขยัน (2561) 
กล่าวว่า ปัจจัยดา้นราคาสง่ผลเชิงบวกต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวนัออก
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มากที่สุด ผูบ้ริโภคเห็นด้วยกับปจัจัยย่อย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับท าเลที่ตัง้ รูปแบบการผ่อนช าระมีให้เลือกได้หลากหลาย อาทิ
เช่น จ านวนเงนิจอง หรือ จ านวนเงินดาวน์ หรือ จ านวนเงินท าสัญญา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เหมาะสม การก าหนดราคามี
ผลต่อการเลือกซื้อของนักลงทุน ที่ส าคัญอันดบัแรกในการตัดสนิใจเลือกซื้อของนักลงทุน และสอดคล้องกับอัชฌาติ โลกวิชยั 
(2557) กล่าวว่า ปัจจัยด้านราคา ในแง่ของความคุ้มค่าและเหมาะสมกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซือ้
เพื่อการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง 
 2.ผลการวิจัยการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 2.1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึง่ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า เพศหญิงและเพศชายมีความชอบไม่เหมือนกัน 
โดยเพศหญิงจะเป็นเพศที่มบีุคลกิอ่อนโยน มีความอบอุ่น ชื่นชอบความสวยความงามซึ่งอาจจะเลือกห้องชุดที่ตกแต่งได้ตรงกับ
ความต้องการจึงมีการตัดสนิใจซื้อยากกว่าเพศชาย ตา่งจากเพศชายที่จะเป็นเพศที่อาจจะเลือกซื้อห้องชุดแค่มีรูปแบบและขนาด
ห้องที่ต้องการเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับนฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558) ประชากรที่มีเพศต่างกนั
เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตโิดยเพศหญิงตัดสินใจซื้อยากกว่าเพศชาย 
และสอดคล้องกับธงชัย ชูสุ่น (2556) ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม พบวา่ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านเพศที่ต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมต่างกัน และสอดคล้องกับวชัรพงศ์ พงษ์
ลี้รัตน์ (2556) เป็นตัวแปรทีน่ักการตลาดใช้แบ่งส่วนตลาด เพราะมีความแตกตา่งกัน เชน่เพศหญิงนั้นมีจติใจอ่อนไหว 
(Emotional) มีความโอนอ่อนผอ่นตาม (Submissive) ในขณะที่เพศชายมักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ปัจจัยด้านเพศอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งมีสาเหตุจากการมีสตรทีี่ท างานมากข้ึน ลักษณะของเพศหญิงจึงเปลี่ยนแปลงไป 

2.2 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกนั ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึง่ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าประชากรที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความรู้สึกนึกคิด
ต่างกันตามช่วงอายุ ซึ่งสอดคลอ้งกับวัชรพงศ์ พงษล์ี้รัตน์ (2556) กล่าวว่าเนื่องจากผลติภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกตา่งกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของแต่ละส่วนตลาด
และสอดคล้องกับวศนิ สันหกรณ์ (2557) บุคคลที่มีอายุเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จะมีผลต่อการตัดสนิใจที่รอบคอบมากข้ึน ทั้งความคิด 
พฤติกรรมและการตัดสินใจ การสื่อสารมีการเปลี่ยนไปตามอายุและประสบการณ์ 

2.3 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศกึษาต่างกนั ท าให้การตัดสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ระดับการศึกษาท าให้การ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเชน่ผูท้ี่จบระดบัการศึกษาปริญญาตรจีะเป็นพนักงานบริษัท อาจจะตอ้งเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้
กับรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย ชูสุน่ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปน็เพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีสถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและสอดคล้องกับชตุิมน ศิริศรชัย (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด
คือ ระดับปริญญาตร ี

2.4 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตา่งกนั ท าให้การตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมตุิฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อาชีพไม่มผีลต่อการตัดสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเพราะไม่วา่ท าอาชีพอะไร ก็สามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้ซึ่ง
สอดคล้องกับเจริญจิตต์ ผจงวิรยิาทร (2559) กล่าวไวว้่าจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่อาชีพที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน
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กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับนาตยา วิศวรุง่เรืองกิจ (2558) ได้ท าการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) พบวา่อาชพีไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของบมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้ออย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

2.5 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อเดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหนง่ และ
รายได้พิเศษอ่ืนๆ)ตา่งกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน เปน็ไปตาม
สมมุติฐาน ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าระดับของรายไดน้ั้นมีผลตอ่การตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบคุคล
หรือครอบครัว มีความแตกต่างกันท าให้การตัดสินใจซื้อ จะพิจารณาจากสิ่งต่างๆทีไ่ด้รับเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหรือ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้มากทีสุ่ก ซึง่สอดคล้องกับปุณญารัตน์ เดน่ไตรรัตน์ (2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมแบบโลวไ์รส์ในเขตภาษีเจริญ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าผูท้ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001-40,000 บาท มี
ความเต็มใจจ่ายมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ากวา่ 20,000 บาท ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีรายได้มากกว่ามีความสามารถที่จะจ่ายเงนิใน
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และสอดคล้องกับทิฆัมพร ดอกบัว (2557) กล่าวไว้วา่จากงานวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อนการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมส าหรับผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมี
อิทธิพลก่อนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมส าหรับผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกัน 

2.6 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสต่างกนั ท าให้การตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า สถานภาพโสด สมรส หรือ
หย่าร้าง จะมีความต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตต่างกัน เช่นสถานภาพโสดต้องการความคล่องตัวมากกว่าการอาศัยอยู่
บ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ที่มีสภาพแออัด แต่สถานภาพสมรสตอ้งการสร้างครอบครัวก็อาจจะเลือกอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว ซึ่งสอดคล้อง
กับภูริณัฐ ธนวิบลูย์ชัย (2557 ซึ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
พนักงานบริษัทเอกชน พบวา่ ปจัจัยด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน สง่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อที่อยู่อาศัยประเกทบ้านเดีย่ว 
และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคัญ และสอดคล้องกับปุณญารัตน์ เด่นไตรรัตน ์
(2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ  มี
ผลต่อความเต็มใจจ่ายของผูบ้ริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรส์ในเขตภาษีเจริญในเหตุการณ์สมมติที่ 1 เนื่องจากผู้ที่
มีสถานภาพโสดจะมีความเต็มใจจ่ายในการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีมน้อยกว่าผู้ทีส่มรสแล้ว ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้ทีส่มรสแล้วต้องการ
ที่พักอาศัยที่มั่นคง เปน็หลักแหล่งจึงต้องการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่า 

3.ผลการวิจัยการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัความสนใจ 
3.1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน เปน็ไปตามสมมุติฐาน ซึง่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อของผู้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่เพื่อความสะดวกสบายในการด าเนิน
ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนายเจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
ของประชากรในกรุงเทพมหานครการตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด ซึง่ผู้วิจัย มีความคิดเห็น
ว่า โดยส่วนใหญ่ประชากรในกรงุเทพมหานคร มีการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครเพราะท าเลทีต่ั้งใกล้ที่ท างาน 
แหล่งช็อปปิ้ง และสอดคล้องกบัภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ประเภท สูงเกินกว่า 8 
ชั้น (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ปัจจัยด้านความสะดวก ได้แก่ การเดินทาง สามารถเข้าถึงสาธารณูปการ หาซื้อ
อาหารรวมถึง สิ่งของเคร่ืองใช้ได้อย่างสะดวก 
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3.2 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลตา่งกัน ท าให้การตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน เปน็ไปตามสมมุติฐาน ซึง่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพราะจะได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเปน็ด้านราคา 
โปรโมชัน่หรือความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ใช้จริง เพื่อมาใช้พิจารณาและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้อง
กับณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
แหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ค้นหาข้อมูลคอนโดมิเนียมคืออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 48.3 และสอดคล้องกับพงสกร 
พฤกษ์ไพรผดุง (2559) การแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเองจากแหล่งข้อมูล ซึ่งอิทธิพลของข้อมูลนั้นจะแตกต่างกันตามประเภทของสินคา้ 

3.3 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรูปแบบและขนาดพืน้ที่ใชส้อยห้องชุดของคอนโดมิเนียมต่างกัน ท าให้
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน เปน็ไปตามสมมุติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พร้อมเหมือนกับบ้าน การออกแบบแปลนห้องต้องมีขนาดเหมาะสม เป็นสัดส่วน ซึ่งสอดคล้องกับธงชัย ชูสุน่ (2557) กล่าวว่า
คอนโดมิเนียมถือเป็นโครงการทีค่นนิยมซื้อเป็นทีพ่ักอยู่อาศัยกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนในเมืองหลวงเนื่องจากมีราคาไม่
แพงมากนัก และคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่มักจะสร้างขึ้นในทีชุ่มชนการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย มโีครงการของคอนโดมิเนียม
เกิดขึ้นมากมาย หลากหลายระดับ บางที่มีราคาแพงกว่าบ้านเดีย่วเสียอีก เพราะรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่มีให้เลือกมากมาย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมเหมือนกับบ้านและบางที่มีสิง่อ านวยความสะดวกมากกว่าแต่คอนโดมิเนียมบางโครงการเนน้ในเร่ือง
ของภูมิทัศน์เพื่อสนองความ ต้องการของผู้ซื้อในทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับสุนทรา พงษ์ภักดี (2558) จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ ลักชัวรี (Super Luxury) ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครกล่าว
ว่า การออกแบบแปลนห้องต้องมีขนาดเหมาะสม และเปน็สัดสว่น ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องมีขนาดใหญ่ 

3.4 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการต่างกนั ท าให้การตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน เปน็ไปตามสมมุติฐาน ซึง่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะให้ความสนใจในเร่ืองราคาเนื่องจากต้องการคอนโดมิเนียมที่มีความคุ้มค่าและความเหมาะสม
กับราคาทีไ่ด้จ่ายไป ซึง่สอดคล้องกับมาลนิีย์ คนขยนั (2561) ว่าปัจจัยด้านราคาส่งผลเชิงบวกตอ่การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อ
การลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกมากทีสุ่ด ผู้บริโภคเห็นด้วยกบัปัจจัยยอ่ย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับท าเล
ที่ตั้ง รูปแบบการผ่อนช าระมีให้เลือกได้หลากหลาย อาทิเช่น จ านวนเงินจอง หรือ จ านวนเงนิดาวน์ หรือ จ านวนเงินท าสัญญา 
รวมไปถึงค่าใชจ้่ายส่วนกลางที่เหมาะสม การก าหนดราคามีผลต่อการเลือกซื้อของนักลงทุน ทีส่ าคัญอันดบัแรกในการตัดสินใจ
เลือกซื้อของนักลงทุน และสอดคล้องกับอัชฌาติ โลกวิชัย (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัด้านราคา ในแง่ของความคุ้มคา่
และเหมาะสมกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อเพื่อการลงทุนของกลุม่ตัวอย่าง 

3.5 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีท าเลที่ตัง้ของคอนโดต่างกัน ท าให้การตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าท าเลที่ตัง้เป็นสิ่งส าคัญที่
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะศึกษาข้อมูล เพราะมีผลต่อระยะเวลาการเดินทางทั้งเดินทางไปท างาน เดินทางไป
เรียน หรือการเดินทางไปท าธุระต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาลินีย์ คนขยัน (2561) ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก กล่าววา่ ปัจจยัท าเลที่ตั้งโครงการ มีผลต่อการเลือก
ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแสดงวา่ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งโครงการ เช่น ท าเลที่ตั้งโครงการ
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ใกล้ระบบขนส่งมวลชน ใกลส้ถานที่ท างาน ใกล้สถานศึกษา และสอดคล้องกับรณภัฎ อภิชาติวณิชกุล (2559) กล่าวถึงการเลือก
บริเวณที่พักอาศัย ควรพิจารณาที่ตั้งของที่พักอาศัย ซึ่งมีความสมัพันธ์กับสิง่แวดล้อมและความใกล้เคียงกับสภาพทีท่ างาน 

3.6 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตัดสนิใจซื้อต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะติดในแบรนด์ของสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษทัผลิตสนิค้าในแง่ของความ
น่าเชื่อถือ ความใส่ใจลูกค้า และความรวดเร็วในการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับสาลิสา ลีระกุล (2559) การตลาดเชิงบูรณาการทีม่ี
ผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วทิยาเขตจันทบุรี ได้ให้ความหมาย
ของคุณค่าตราสินคา้ว่า เปน็ผลอันเนื่องมาจากความนิยม หรือการยอมรับของผู้บริโภค เช่น การยกย่องด้านคุณภาพ ความ
จงรักภักดี การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค และสิ่งทีส่ามารถวัดมลูค่าได้ ไม่ว่าจะเปน็เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร เป็นตน้ 
และสอดคล้องกับพรรัตน์ พงษป์ระเสริฐ (2563) ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต ใน
กรุงเทพมหานคร ให้ความหมายของคุณค่าตราสินคา้ ไว้คือ ถ้าผู้บริโภคมีความชื่นชอบ และภักดีต่อผลิตภัณฑน์ั้นๆ ตราสินคา้จะ
เป็นผลส าเร็จเชิงบวกที่ช่วยสะทอ้นความส าเร็จของตราสนิค้านัน้ๆ โดยทีต่ราสนิค้านั้นจะมีระดบัของคุณค่าที่แตกต่างกนัออกไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับผู้ประกอบพัฒนาธุรกิจ
สังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม) ดังนี ้

1.จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (รวมเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าต าแหน่ง และรายได้พิเศษอ่ืนๆ) สถานภาพสมรส ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับสิง่เหล่านี้ในการออกแบบพฒันา
โครงการเพื่อความเหมาะสม และให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการตลาดต่างๆให้เข้าถึงบุคคลแต่ละ
กลุ่มได้ง่ายและมปีระสิทธิภาพทีสุ่ด ตัวอย่างเชน่ การน าเสนอห้องชุดคอนโดมิเนียมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเป็นสื่อภาพยนตรส์ั้น ให้
เห็นภาพทุกมุมมองของห้องชุด เพื่อให้ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ สามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ที่ห้องตัวอย่างจริงๆ เปน็ต้น 
ส่วนปจัจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ท าให้การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน 
ผู้ประกอบการอาจจะไม่ต้องให้ความส าคัญในด้านนี้ เพราะไม่วา่อาชีพใดๆก็มีความสามารถในการซื้อคอนโดมิเนียมได้ 

2.จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยดา้นความสนใจ โดยแบ่งเปน็วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล รูปแบบและขนาดพืน้ที่ใชส้อยห้องชุดของคอนโดมิเนียมที่ต้องการ ราคาคอนโดมิเนียมที่ต้องการซือ้ 
ท าเลที่ตั้งของคอนโด ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของคอนโดที่ตัดสนิใจซื้อ ระยะเวลาตัดสินใจเลือกห้องชุด ท าให้การตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองความเหมาะสมของ
ราคาและท าเลที่ตัง้ของโครงการเนื่องจากผู้บริโภคจะค านึงถึงความคุ้มค่าของคอนโดมิเนียมกับราคาที่ต้องจ่าย และควรสรา้งความ
น่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของโครงการให้ผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจมาเลือกซื้อคอนโดมิเนียมได ้
 
บรรณานุกรม 
กชณิราสรณ์ รวิชัยธนพนธ์ (2563) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดของผู้บริโภคในย่านถนนเอกมัย กรุงเทพมหานคร.  
          บทความวิจยั, มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน  
          กรุงเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
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ฉัตรฟ้า โชคสมเกษม (2558) กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมเินียมของกลุ่มคนท างานรุน่ใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
          วทิยานพินธ,์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ชุติมน ศิริศรชัย (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ,  
          มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ญาณิกา จัดเจน (2560) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมศุภาลัยในเขต  
          กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ณัฐปคัลภ์ ปิน่ทอง (2558 ) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ักอาศัยคอนโดลุมพินีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร. การ 
          ค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ         
ธงชัย ชสูุ่น (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม. การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
นฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558) ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.  
          บทความวทิยานิพนธ,์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  
นาตยา วิศวรุ่งเรืองกิจ (2558) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพ  
          มหานคร กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด . การศึกษาค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มหาชน).    
ปรีดิวัฒน์ ก่อภัคจิรโรจน์ (2563) การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนยีมแนวสูงตามเส้นทางรถไฟฟา้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
           ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ     
ปุณญารัตน์ เด่นไตรรัตน์ (2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บรโิภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบโลวไ์รส์ในเขตภาษีเจริญ.   
           การศึกษาค้นคว้าอิสระ,  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ (2563) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุของกลุ่มผูสู้งอายุในอนาคต ในกรุงเทพมหานคร.  
          วิทยานพินธ,์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในขอนแก่น. วิทยานิพนธ,์   
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีสุรนารี 
ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย (2557) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ  
          พนักงานบริษัทเอกชน. บทความวิจยั, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ประเภท สูงเกินกว่า 8 ชั้น(High Rise) ในเขต 
          กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มาลินีย์ คนขยัน (2561) ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทนุใน  
          กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก. การค้นคว้าอิสระ 
รณภัฎ อภิชาติวณิชกุล (2559) ปัจจัยส าคัญในก ารเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด  
          สมุทรปราการ. งานนิพนธ,์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วัชรพงศ์ พงษล์ี้รัตน์ (2556) พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปจัจัยการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมกรณีศึกษา คอนโดมิเนียมลุมพนิี 
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          วิทยานพินธ,์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สาลสิา ลีระกุล (2559) การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการหอพักเอกชนของนิสติระดับปริญญาตรี  
          มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. วิทยานพินธ,์ วิทยาลัยพาณชิย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
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อรอุมา ทูค ามี (2559) ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจซื้อบ้านเดี่ยวจัดสรรระดับราคา 3 – 5 ล้านบาทในพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการ.  
          ภาคนิพนธ,์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
อัชฌา ติโลกวิชัย (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน  
          ในกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ,์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 


