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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค  ์1) เพื่อส ารวจลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัขอ้มูลปัจจยั ส่วนบุคคล ใชส้ถิตแบบพรรณนา (Descriptive 

statistic) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages)  และการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ 

สมมติฐานการทดสอบค่า (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

และการทดสอบรายคู่โดยใช ้Least – Significant Difference (LSD) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

และ วเิคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอย (Multiple Regression) 
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ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอาย ุ31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับไดแ้ก่ ด้านการ
ประเมินทางเลือก ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการตระหนกัถึงปัญหา  

ผลการทดสอบการศึกษา พบว่า ประชากรท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

ผลการทดสอบการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ : คอนโดมิเนียม 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study 1) to research demographic characteristics and marketing mix 
factors 2) to study the influence of demographic factors and marketing mix factors affect to buy 
condominium in Bangkok decision making behavior. Data were collected using a sample group of 400 
people in Bangkok, aged 21 years and over. The tool used for data collection was a questionnaire of 
factors affect to buy condominiums in Bangkok. And analysis by using a computer program. The 
statistics method used in personal factor data are descriptive statistic by finding the frequency, percentage 
, t-test analysis of one-way variance (one-way ANOVA) and the double test using Least - Significant 
Difference (LSD) was statistically significant at 0.05 and analyzed by multiple regression statistics. 

The result of demographic information It was found that the majority of the sample was female, 
aged between 31-40 years with marital status. Educated Bachelor's degree, average income of 30,001 - 
40,000 Baht per month, and an employee in the private company 

The analysis of factors affect to the selection of condominiums in Bangkok by the population of 
Bangkok. Overall, they had the highest level of opinion is Alternative assessment, Information searching, 
Decision-making and Problem awareness 
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The results of the study showed that populations of demographic characteristics such as a gender, 
age, status, education, average income per month and different occupations have an effect on the decision 
to buy condominiums in Bangkok. 

The results of the test showed that marketing factors (4P) include Product, Price, Distribution 
channels, and Promotion have an effect on the decision to buy condominiums in Bangkok. 
Keyword : Condominiums 

 

บทน า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นอดีตท่ีผ่านมาอาจกล่าวไดว้่า เป็นธุรกิจท่ีมีอิทธิพลการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอนัดบัตน้ และส่งผลเชิงบวกต่อสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ในปัจจุบนั

เกิดการชะลอตวัของภาคเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทท่ีค่าแขง็ข้ึน การเกิดสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบั

จีน และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และการลอ็ดดาวน์ทางเศรษฐกิจ จ ากดัการเดินทางเขา้-

ออกประเทศ มีผลท าให้เศรษฐกิจหดตวั มีการเลิกจา้งงานและลดค่าจา้งแรงงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความ

ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมภายในประเทศลดลงจากอดีตท่ีผา่นมา 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลาดอาคารชุดไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของก าลงัซ้ือ 

ทั้งจากผูซ้ื้ออยู่อาศยัจริง นกัลงทุน และผูซ้ื้อท่ีเป็นต่างดา้ว ท าใหต้ลาดหอ้งชุดมีหน่วยเหลือขายสร้างเสร็จ

มากกว่าความตอ้งการของตลาด ผูป้ระกอบการมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูซ้ื้อ เพ่ือเร่งรัดการตดัสินใจ จึง

ส่งผลใหร้าคาขายอาคารชุดสร้างใหม่มีทิศทางลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี แผนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสน้ทางคมนาคมของภาครัฐ จะเป็นปัจจยัส่งผล

ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของประชาชนในประเทศใหสู้งข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะเพ่ิมโอกาสเติบโตใหต้ลาด

อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ให้มีการเติบโตมากยิ่งข้ึนอุตสาหกรรม

คอนโดมิเนียม มีผลกระทบกบัระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั

สถาบนัการเงินท่ีใหสิ้นเช่ือ หรือใชอ้สงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนักบัสถานบนัการเงิน หากการขยายตวั

ของอสงัหาริมทรัพยค์อนโดมิเนียม ปราศจากขอ้มูลสนบัสนุนท่ีใชก้ าหนดทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจ 

อาจมีความเส่ียงและไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ 

ดังนั้ นผู ้ศึ กษา จึงจะสนใจ ท่ีจะ ศึกษา ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการ เ ลือก ซ้ือคอนโดมิ เ นียมใน

กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์สามารถน าขอ้มูลไปวางแผนเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือวางแผนตดัสิน

ในการลงทุนโครงการในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของงานศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1. เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. ประชากรและตวัอย่าง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนท้งัส้ิน 5,556,631 คน 

(ส านกัทะเบียนกลาง, 2562) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระ โดยการค านวณตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาค้นควา้อิสระ ใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, Taro,1973, อ้างอิงใน ศิริพงษ์ พฤทธิพันธ์ , 

2553:203) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 0.05 ดงันั้น 

ขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณได ้เท่ากบั 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : งานศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัสถานภาพสมรส ปัจจยัระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นอาชีพ 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

สถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

- ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และอาย ุ 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ 

ท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการขาย 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัคอนโดมิเนียม ทราบถึงปัจจยัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และวางแผนโครงการในอนาคต 

2. ผูป้ระกอบการน าผลการศึกษาคน้ควา้อิสระมาเป็นแนวทางวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาดให้

ธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต 

3. เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจคอนโดมิเนียมในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม 

4. เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจคอนโดมิเนียมในการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  

5. ผูป้ระกอบการน าข้อมูลการศึกษาค้นควา้อิสระมาใช้ในการวางแผนตั้ งรับกับสภาวะ

เศรษฐกิจ ในกรณีท่ีคอนโดมิเนียมเกิดวิกฤต Over Supply เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในตลาด

อสงัหาริมทรัพย ์ของธุรกิจคอนโดมิเนียมในปัจจุบนัและอนาคต 

  

บททบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548 : 22) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic Factor) หมายถึง ลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครัว เพศ 

อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของ

อุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

ด้านเพศ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2538) เพศ สามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยดู

เพศของผูบ้ริโภคเป็นหลกัในการตอบสนองความตอ้งการซ่ึงเป็นตวัแรกในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั 

เพราะ ปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมากเพศท่ี  แตกต่างกนัมกัจะ

มีทศนัคติการรับรู้และการตดัสินใจในเร่ืองของการซ้ือสินคา้บริโภคต่างกนั  

ด้านอาย ุ 

ภาคภูมิ บุญประเสริฐ (2558) อายมีุความส าคญัต่อการก าหนดตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ อายท่ีุ

แตกต่างกนัมีผล ต่อความตอ้งการสินคา้ หรือบริการ ทั้งน้ีอาจข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นช่วงอายุนั้น เช่น กลุ่ม
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คนท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไป อยู่ในช่วงวยัท างานความตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการท่ีอาจจะตอบสนองได้

มากหรือนอ้ยแตกต่างกนั  

ด้านสถานภาพ 

สุภาภรณ์ พลนิกร (2548, หน้า 28-31) สถานภาพสมรส ไดนิ้ยมใช้มานาน อาจน ามาพิจารณา

ประกอบกบัรายไดห้รือ พิจารณาร่วมกบัรายไดแ้ละลกัษณะการซ้ือ เพราะจะท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการ

ใชชี้วิตของกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านระดบัการศึกษา  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และด้านอาชีพ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2554) การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมากการรู้ว่าอะไรเกิดข้ึนกบั

การศึกษา รายไดเ้ป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมีชริฟท ์แมน (Schiffiman 

, 1994) ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึงผูซ้ื้อสินคา้และบริการเพ่ือการใชส่้วนตวั ครอบครัวและเป็นของ

ก านลั ส าหรับเพ่ือน เป็นการซ้ือของบุคคลเพ่ือการบริโภคขั้นสุดทา้ยซ่ึงอาจ เรียกไดว้่าเป็นผูบ้ริโภคคน

สุดทา้ย (End Users) 

ด้านผลิตภัณฑ์  

น าพงศ ์ตรงประสิทธ์ิ (2554) ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ จดัหา การใช้

หรือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้

ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอ ขายอาจจะมีตวัตน

หรือไม่มีตวัตนก็ได ้แต่ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกคา้ จึงจะมีผล ท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถ

ขายได ้

ด้านราคา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ราคา คือ จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความ จ าเป็นตอ้งจ่าย

เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง คุณค่าของผลิตภณัฑก์บั

ราคาของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา

ต้องค านึงถึง คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ

ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ี เก่ียวขอ้ง การแข่งขนั และปัจจยัอ่ืนๆ 

สถานที่/ ที่ตั้ง 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2555) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง กระบวนการในการ เคล่ือนยา้ยสิทธ์ิ

ในตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวผูผ้ลิตจะอยู่ตน้ ทางของกระบวนการ

และผูบ้ริโภคจะอยู่ปลายทางของการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์โดยระหว่างทาง อาจมีตวักลางมาเป็นตวัเช่ือม
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ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพ่ือใหก้ระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ มากข้ึน 

การส่งเสริมการขาย 

ธนาวรรณ ดวงจนัทร์ (2557) การส่งเสริมการขาย เป็นการส่ือสารคุณค่าของ ผลิตภณัฑ ์บริการ 

หรือความคิดใหก้บัลูกคา้ เพ่ือส่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือพฤติกรรมการแสดงออก ของแต่ละบุคคลในการ

เลือกซ้ือ การใช ้การคน้หา การจดัการกบัสินคา้และบริการ หรือการประเมินผล ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระท าเม่ือไดรั้บบริโภค

หรือสินคา้บริการ รวมถึงการขจดั สินคา้หรือ บริการหลงัการบริโภค (อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุ

รงคกลุ, 2546, น. 16) 

 

วธีิด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงจะใชก้ารเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน

ทาง Google Form จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีท าให้ได้ขนาดตัวอย่างจ านวนมากใน 

ระยะเวลาท่ีจ ากดั กลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงแบบสอบถามไดส้ะดวก และผูศึ้กษาสามารถน าขอ้มูลไป ใช้

โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติผา่นทางโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร งานศึกษาคน้ควา้อิสระ บทความทาง

วิชาการ หนงัสือวารสาร ส่ิงพิมพ ์ฐานขอ้มูล และเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใหท้ราบถึงแนวความคิด ทฤษฎีท่ี

จ าเป็น รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มประชากรเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางใน

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐาน จะท าการประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

- ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ี เ ก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
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แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ โดยน าเสนอในรูปแบบแจก

แจงความถ่ีรวมถึงหาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางพร้อมค าอธิบาย 

- ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี / ท่ีตั้ง และการส่งเสริมการขาย โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉล่ียรวมถึงส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปตารางพร้อมค าอธิบาย 

การวเิคราะห์ข้อมูลอนุมาน (Inferential Statistics) 

- ผู ้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศจะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

- ผู ้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ท่ี มีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และรายได ้ต่างกนั

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ

การส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชาชนใน 

กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอย (Multiple Regression) 

 

ผลการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 

66.0) มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ55.0) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ55.5) มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ

75.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ร้อยละ 30,001 – 40,000 บาท) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ77.3) 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัไดแ้ก่ 

ดา้นการประเมินทางเลือก (�̅� 4.69 และ S.D. 0.441)  ดา้นการคน้หาขอ้มูล(�̅� 4.64 และ S.D. 0.508)  ดา้น

การตดัสินใจ (�̅� 4.60 และ S.D. 0.407)  และดา้นการตระหนกัถึงปัญหา (�̅� 4.45 และ S.D. 0.603) 

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามประชากร สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้อิสระได้

ดงัน้ี 
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- ประชากรท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั อายุต่างกนั สถานภาพต่างกนั ระดบั

การศึกษาต่างกัน รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน และอาชีพต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานครสรุปผลการศึกษาคน้ควา้อิสระ ได้

ดงัน้ี 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี/ ท่ีตั้ง 

และดา้นการส่งเสริมการขาย โดยรวม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคน้ควา้อิสระปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวม มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 

1.1 ด้านการประเมินทางเลือก มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามี

ความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งของคอนโดมิเนียม และสาเหตุ

ส าคญัท่ีคนส่วนมากเลือกซ้ือคอนโดคือ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ดงันั้นหากอยากให้คอนโดท่ี

ตั้งใจซ้ือไวเ้พ่ือปล่อยเช่าหรือขายต่อเกง็ก าไร จึงควรเลือกซ้ือคอนโดท่ีอยู่ในโซนท่ีมีแนวโนม้วา่จะมีอตัรา

การเติบโตสูง เช่น ใกลร้ถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น ติดถนนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วีณา ถิระโสภณ 

(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไดส้รุปว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล มีจ านวน 5 ปัจจัย โดยเรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านประเมิน

ทางเลือก ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นคุณภาพ และปัจจยัดา้น

ความปลอดภยั ตามล าดบั 

1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามีความ

คิดเห็นวา่ ประชากรส่วนใหญ่จะศึกษาผา่นการส่ือประชาสัมพนัธ์การคน้หาประวติัของคอนโดมิเนียม เรา

จะเห็นไดว้่าอินเทอร์เน็ตเขา้มาพร้อมกบัความเจริญ คนทัว่ไปสามารถท่ีจะเขา้ถึงโลกอินเทอร์เน็ตไดง่้าย
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ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นุสรา คะเชนชาติ (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมชายหาดทะเลหัวหินของนกัท่องเท่ียว ไดส้รุปว่า ปัจจยัดา้นการคน้หาขอ้มูล นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยให้ความส าคญักบัความรู้ในการเลือกคอนโดมิเนียมจากส่ือต่างๆ รองลงมาคือ ดา้น พฤติกรรม 

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส าคญักบัการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเกิดจากความตอ้งการส่วนตวั 

1.3 ด้านการตัดสินใจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามีความ

คิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมนอกจากจะเลือกจากคุณภาพของห้องชุด ส่ิง

อ านวยความสะดวกภายในโครงการ และท าเลเป็นหลกัแลว้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออีกประการ

หน่ึงคือระดบัราคาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อภิชิต สุขสินธ์ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 

คุณภาพ  ผลิตภณัฑก์ารออกแบบผลิตภณัฑ ์ ความหลากหลาย และการรับประกนัสินคา้ มีผลต่อพฤติกรรม

การ เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

1.4 ด้านการตระหนักถึงปัญหา มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามี

ความคิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ ในปัจจุบนัเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเน่ืองจากการคมนาคม สะดวกข้ึน 

รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน หลายคนเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเพราะชอบไลฟ์สไตลท่ี์สะดวกรวดเร็ว จะ

เดินทางไปไหนก็สะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เจริญจิตต ์ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยั ดา้นสถานท่ี 

 

2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด 

2.1 ด้านสถานที่/ ที่ตั้ง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามีความ

คิดเห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ จะตดัสินใจซ้ือตอนโดมิเนียม ตอ้งพิถีพิถนักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งในการ

ลงทุนพอสมควร ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ ควรจะอยู่ติด 1.ถนนใหญ่ 2.สถานีรถไฟฟ้า และ 3.ชุมชนใหญ่-แหล่ง

งาน-สถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธงชยั ชูสุ่น ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียม 

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความ

สะดวกในการเดินทางม่ีค่าเฉล่ีย 4.85 ปัจจยัดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ี
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มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มัน่ใจในช่ือเสียงของบริษทัมีค่าเฉล่ีย 4.31 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด 

2.2 ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็น

ว่า  ประชากรส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตในเมืองท่ีหนาแน่นไปดว้ยผูค้น รายลอ้มไปดว้ยตึก การเดินทางท่ีตอ้ง

เบียดเสียดกนับนทอ้งถนน สร้างความสับสนให้ระบบสมดุลของร่างกาย ไลฟ์สไตลข์องคนกรุงในยุคน้ี 

ค่อยๆ เพ่ิมความห่างเหินระหว่างตวัเองกบัธรรมชาติ ดว้ยหลากหลายเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการด าเนิน

ชีวิต จะดีกว่ามั้ย ถา้ในแต่ละวนัเราไดอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษา

คน้ควา้อิสระของ อภิชิต สุขสินธ์ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียม 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภัณฑ์ประกอบดว้ย คุณภาพ  ผลิตภณัฑ์การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์  ความหลากหลาย และการรับประกันสินค้า มีผลต่อพฤติกรรมการ เลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2.3 ด้านราคา มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็นว่า  

ประชากรส่วนใหญ่ พบว่าราคาของคอนโดนั้นมีตั้งแต่หลกัแสนจนถึงหลายสิบลา้น ดงันั้นการจะเลือกซ้ือ

คอนโดเพ่ือการลงทุนนั้นควรตั้งงบประมาณในใจคร่าวๆ โดยใชฐ้านเงินเดือนเป็นส่วนประกอบในการ

พิจารณาดว้ย เพราะถา้ซ้ือคอนโดเกินตวัหรือคอนโดท่ีราคาสูงเกินกว่าท่ีจะผ่อนไหว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน

ศึกษาคน้ควา้อิสระของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) พบว่า ราคา คือ จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมี

ความ จ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง 

คุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผู ้

ก  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้  

2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูศึ้กษามี

ความคิดเห็นว่า  ประชากรส่วนใหญ่ พบว่า การส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนใน

กรุงเทพ เพราะการขายโดยใชพ้นกังานขาย และการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือใหสิ้นคา้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้

อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาคน้ควา้อิสระของ ธนาวรรณ ดวงจนัทร์ (2557) พบว่า กิจกรรม

ต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าเพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไปสู่ลูกคา้ท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ การจดั 

จ าหน่ายน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงหมายถึง การประสานหน่วยธุรกิจ ต่างๆ ท่ี

กระท าหนา้ท่ีในช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้อิสระเพ่ือใชใ้ห้เป็น

ประโยชน์ และทางส าหรับผู ้ประกอบการธุรกิจเ ก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม) ใน

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัประชากร 

โดยแบ่งเป็น ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้น

อาชีพมีผลต่อปัจจยัในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ต่างกัน ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมจึงควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมการขายโดยการท า

โปรโมชัน่ การโฆษณาเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งง่าย 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัความเหมาะสมของราคาและท าเลท่ีตั้งของโครงการ

เน่ืองจากคอนโดมิเนียมเป็นสินค้าท่ีมีราคาสูง สามารถเปล่ียนแปลงได้ยาก ผูบ้ริโภคไม่ได้ซ้ือบ่อยๆ 

บริโภคจะค านึงถึงความคุม้ค่าของคอนโดท่ีซ้ือกบัเงินท่ีเสียไป อีกทั้งผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็น

ล าดบัตน้ๆ 

3. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกับ รูปลกัษณ์และความน่าเช่ือถือเม่ือคอนโดมีความ

น่าเช่ือถือ แบรนดเ์ป็นท่ีรู้จกั ผูป้ระกอบการมีความมัง่คงทางดา้นการเงินมีการรับประกนัหอ้งชุดพกัอาศยั

ท่ีเหมาะสม ท าใหผู้บ้ริโภคไวว้างใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม จึงควรปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพ่ือ

เสริมสร้างช่ือเสียงของผูป้ระกอบการใหม้ากข้ึน 

4. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั คอนโดมิเนียมเสร็จแลว้พร้อมเขา้อยู่ไดท้นัที อาจเป็น

เพราะผูบ้ริโภค หลีกเหล่ียงความเส่ียงท่ีโครงการจะสร้างไม่เสร็จตามก าหนดสญัญา อีกทั้งเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทนัที 

5. ผูบ้ริการใหค้วามยืดหยุน่ในการบริการ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปในพ้ืนท่ีในจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ธุรกิจคอนโดมิเนียม เช่น พทัยา ภูเกต็ เป็นตน้ 

2. ควร ศึกษา ปัจจัย อ่ื นๆ  ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับการตัด สินใจ ซ้ือคอนโดมิ เ นี ยม ใน

กรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคาดว่าจะเป็นส่วนส าคญัและมีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
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3. การเลือกใชเ้ทคนิคการศึกษาคน้ควา้อิสระ อาจจะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการ

อ่ืน เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีมีความหลากหลายและเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากเดิม

เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

กฤษณะ กสิบุตร. (2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล. (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

,คณะบริหารธุรกิจ. 

เจริญจิตต ์ผจงวิริยาทร. (2559). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร. 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ.์ (2548). การวางแผนและพฒันาตลาดการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ:  

ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชูศรี วงศรัตนะ. (2544). เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย. กรุงเทพฯ: เทพนิรมิตการพิมพ.์ 

ธงชยั ชูสุ่น. (2556). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม. (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต). 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจ. 

ธนาวรรณ ดวงจันทร์ . (2557). กระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

น าพงค ์ตรงประสิทธ์ิ. (2554). ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัเลือกซ้ือน ้าด่ืม ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอคอนสาร 

จงัหวดัชยัภูมิ. มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

นุสรา คะเชนชาติ. (2555). พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมชายหาดทะเลหวัหินของนกัท่องเท่ียว, 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ฝ่ายสถิติและประมวลผลขอ้มูล ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย.์ (2563). จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิ

จ าแนกตามประเภทท่ีอยู่อาศัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558 . สืบคน้เม่ือวนัท่ี1 

ตุลาคม 2563 จาก http://www.reic.or.th/ResearchReport/Research.aspx. 

ฝ่ายสถิติและประมวลผลขอ้มูล ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย.์ (2563). มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิจ าแนกตาม

ประเภทท่ีอยู่อาศัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2558. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1ตุลาคม 2563 

จากhttp://www.reic.or.th/ResearchReport/Research.aspx. 



14 
 

ฝ่ายสถิติและประมวลผลขอ้มูล ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย.์ (2563). สัดส่วนร้อยละของหน่วยท่ีอยู่อาศัย

ใหม่และมือสองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิ ปี 2554-2562. สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จาก http://www.reic.or.th/Research. 

ภาคภูมิ บุญประเสริฐ. (2558). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคาร์แคร์ครบวงจรของผูบ้ริโภคใน

เขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วีณา ถิระโสภณ. (2558). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วิทวสั รุ่งเรืองผล. (2557). ตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพย:์ หนงัสือการบริหารการตลาดธุรกิจ 
อสงัหาริมทรัพย:์ กรุงเทพฯ: โฮมบายเออร์ไกด.์ 

ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ. (2553). ระเบียบวิธีวิจยัสาหรับธุรกิจ. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ฮาซนัพร้ินต้ิง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ (2541). การวจิยธุัรกิจ. กรุงเทพฯ: A N การพิมพ.์  

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. (2538). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. (2546). การบริหารหารตลาดยคุ ใหม่.กรุงเทพฯ: บริษทธัรรมสารจ ากดั.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ. (2558). การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

ปัจจยัดา้นเวบ็ไซตพ์ระเคร่ื องพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหรือ ประมูลพระ

เคร่ืองออนไลน ์(ECOMMERCE). In อ. ภ. พิริยะธนภทัร (Ed.). ม.ป.ท. 

ส านกัทะเบียนกลาง. (2562). จ  านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร ตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร.  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 จาก https://poonamtongtin.com 

สุภาภรณ์ พลนิกร. (2548). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพโ์ฮลิสติก พบัลิชช่ิง. 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ และดลยา จาตุรงคกลุ. (2550).พฤติกรรมผูบ้ริโภค (พิมพค์รั้งท่ี8). กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

อภิชิต สุขสินธ์. (2551). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 

สาขาการจดัการ. 


