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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจลักษณะปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ ว น

ประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรในพื้นที่กรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน เครื่ องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถามปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มใน
กรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร และทาการวิเ คราะห์ข อ้ มูล โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ปสถิ ติ ที่ใช้ในการวิจ ยั ข้อ มูล ปั จ จัย ส่ วนบุคคล ใช้สถิตแบบพรรณนา (Descriptive
statistic) โดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentages) และการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติ ฐ านการทดสอบค่ า (t-test) การวิเ คราะห์ค่า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA)
และการทดสอบรายคู่โดยใช้ Least – Significant Difference (LSD) อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05
และ วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอย (Multiple Regression)
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ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงมีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร โดยรวม มี ร ะดับความคิ ด เห็ นอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด โดยเรี ย งลาดับได้แ ก่ ด้า นการ
ประเมินทางเลือก ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจ และด้านการตระหนักถึงปัญหา
ผลการทดสอบการศึ กษา พบว่า ประชากรที่ มีลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
ผลการทดสอบการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม

ในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ : 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
บทนา
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า เป็ นธุ รกิจที่มีอิทธิ พลการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็ นอันดับต้น และส่ งผลเชิงบวกต่อสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ในปัจจุบนั
เกิดการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจ ค่าเงินบาทที่ค่าแข็งขึ้น การเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับ
จีน และการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 และการล็อดดาวน์ทางเศรษฐกิจ จากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ มีผลทาให้เศรษฐกิ จหดตัว มีการเลิกจ้างงานและลดค่าจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้ น ทาให้ความ
ต้องการซื้ อคอนโดมิเนียมภายในประเทศลดลงจากอดีตที่ผา่ นมา
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ตลาดอาคารชุ ดได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของกาลังซื้ อ
ทั้งจากผูซ้ ้ื ออยู่อาศัยจริ ง นักลงทุน และผูซ้ ้ื อที่เป็ นต่างด้าว ทาให้ตลาดห้องชุดมีหน่วยเหลือขายสร้างเสร็ จ
มากกว่าความต้องการของตลาด ผูป้ ระกอบการมีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูซ้ ้ื อ เพื่อเร่ งรัดการตัดสิ นใจ จึง
ส่ งผลให้ราคาขายอาคารชุดสร้างใหม่มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมของภาครัฐ จะเป็ นปัจจัยส่ งผล
ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้น ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสเติบโตให้ตลาด
อสั ง หาริ มทรั พ ย์โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ มี ก ารเติ บ โตมากยิ่ ง ขึ้ นอุ ต สาหกรรม
คอนโดมิเนี ยม มีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ
สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่ อ หรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกันกับสถานบันการเงิน หากการขยายตัว
ของอสังหาริ มทรัพย์คอนโดมิเนียม ปราศจากข้อมูลสนับสนุนที่ใช้กาหนดทิศทางการดาเนินงานของธุ รกิ จ
อาจมีความเสี่ ยงและได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ
ดั ง นั้ นผู ้ ศึ ก ษาจึ ง จะสนใจที่ จ ะศึ ก ษา ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ยมใน
กรุ งเทพมหานครของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการและผูท้ ี่สนใจธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ สามารถนาข้อมูลไปวางแผนเพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อวางแผนตัดสิ น
ในการลงทุนโครงการในอนาคต
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วัตถุประสงค์ ของงานศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
1. เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลของปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
ั ้ น 5,556,631 คน
1. ประชากรและตัวอย่าง คือ ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีจานวนท้งสิ
(สานักทะเบียนกลาง, 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยการคานวณตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ ใช้สู ต ร Taro Yamane (Yamane, Taro,1973, อ้า งอิ ง ใน ศิ ริ พงษ์ พฤทธิ พ ัน ธ์ ,
2553:203) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้ไม่เกิ น 0.05 ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้ เท่ากับ 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา : งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเพศ ปั จจัยด้านอายุ ปั จจัยสถานภาพสมรส ปั จจัยระดับการศึ กษา ปั จจัยด้านรายได้ ปั จจัยด้านอาชี พ
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
สถานที่จดั จาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และอายุ
- ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/
ที่ต้ งั และด้านการส่ งเสริ มการขาย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผูป้ ระกอบการที่ ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับคอนโดมิเนี ยม ทราบถึงปั จจัยความต้องการที่ แท้จริ งของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และวางแผนโครงการในอนาคต
2. ผูป้ ระกอบการนาผลการศึกษาค้นคว้าอิสระมาเป็ นแนวทางวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาดให้
ธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต
3. เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ ตอ้ งการศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จคอนโดมิเนี ยมในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม
4. เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการที่ ทาธุ รกิ จคอนโดมิเนี ยมในการตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
5. ผู ป้ ระกอบการน าข้อ มู ล การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระมาใช้ใ นการวางแผนตั้ง รั บ กับ สภาวะ
เศรษฐกิจ ในกรณี ที่คอนโดมิเนียมเกิดวิกฤต Over Supply เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ ของธุรกิจคอนโดมิเนียมในปัจจุบนั และอนาคต
บททบทวนวรรณกรรม
ความหมายของประชากรศาสตร์
ฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2548 : 22) ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์
(Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ
อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชี พ เชื้ อชาติ สัญชาติ ซึ่ งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรู ปแบบของ
อุปสงค์และปริ มาณการซื้ อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ด้ านเพศ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538) เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยดู
เพศของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลักในการตอบสนองความต้องการซึ่ งเป็ นตัวแรกในการแบ่งส่ วนตลาดที่ สาคัญ
เพราะ ปั จจุ บนั นี้ ตวั แปรด้านเพศมี การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการบริ โภคมากเพศที่ แตกต่ างกันมักจะ
มีทศันคติการรับรู ้และการตัดสิ นใจในเรื่ องของการซื้ อสิ นค้าบริ โภคต่างกัน
ด้ านอายุ
ภาคภูมิ บุญประเสริ ฐ (2558) อายุมีความสาคัญต่อการกาหนดตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ อายุที่
แตกต่างกันมีผล ต่อความต้องการสิ นค้า หรื อบริ การ ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นช่วงอายุน้ นั เช่น กลุ่ม
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คนที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป อยู่ในช่วงวัยทางานความต้องการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การที่อาจจะตอบสนองได้
มากหรื อน้อยแตกต่างกัน
ด้ านสถานภาพ
สุ ภาภรณ์ พลนิ กร (2548, หน้า 28-31) สถานภาพสมรส ได้นิยมใช้มานาน อาจนามาพิ จารณา
ประกอบกับรายได้หรื อ พิจารณาร่ วมกับรายได้และลักษณะการซื้ อ เพราะจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
ด้ านระดับการศึกษา ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน และด้ านอาชีพ
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล (2554) การศึ กษามี อิทธิ พลต่ อรายได้เป็ นอย่างมากการรู ้ ว่าอะไรเกิ ดขึ้ นกับ
การศึกษา รายได้เป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมีชริ ฟท์ แมน (Schiffiman
, 1994) ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึงผูซ้ ้ื อสิ นค้าและบริ การเพื่อการใช้ส่วนตัว ครอบครัวและเป็ นของ
กานัล สาหรับเพื่อน เป็ นการซื้ อของบุคคลเพื่อการบริ โภคขั้นสุ ดท้ายซึ่ งอาจ เรี ยกได้ว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคคน
สุ ดท้าย (End Users)
ด้ านผลิตภัณฑ์
นาพงศ์ ตรงประสิ ทธิ์ (2554) ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความสนใจ จัดหา การใช้
หรื อการบริ โภคที่ สามารถทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่ งที่ สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้
ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิ ด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ขายอาจจะมี ตวั ตน
หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ แต่ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกค้า จึงจะมีผล ทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้
ด้ านราคา
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) ราคา คื อ จานวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ มีความ จาเป็ นต้องจ่าย
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่าง คุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั
ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
ต้อ งค านึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู ้ ใ นสายตาของลู ก ค้า ซึ่ งต้อ งพิ จ ารณาการยอมรั บ ของลู ก ค้า ในคุ ณ ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ
สถานที่/ ที่ตั้ง
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2555) ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กระบวนการในการ เคลื่อนย้ายสิ ทธิ์
ในตัวผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวผูผ้ ลิตจะอยู่ตน้ ทางของกระบวนการ
และผูบ้ ริ โภคจะอยู่ปลายทางของการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ โดยระหว่างทาง อาจมีตวั กลางมาเป็ นตัวเชื่ อม
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ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค เพื่อให้กระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มากขึ้น
การส่ งเสริ มการขาย
ธนาวรรณ ดวงจันทร์ (2557) การส่ งเสริ มการขาย เป็ นการสื่ อสารคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ บริ การ
หรื อความคิดให้กบั ลูกค้า เพื่อส่ งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
พฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) คื อพฤติ กรรมการแสดงออก ของแต่ละบุคคลในการ
เลือกซื้ อ การใช้ การค้นหา การจัดการกับสิ นค้าและบริ การ หรื อการประเมินผล ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทาเมื่อได้รับบริ โภค
หรื อสิ นค้าบริ การ รวมถึงการขจัด สิ นค้าหรื อ บริ การหลังการบริ โภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุ
รงคกุล, 2546, น. 16)
วิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งจะใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน
ทาง Google Form จากกลุ่ มตัวอย่า ง 400 คน เนื่ องจากเป็ นวิ ธีที่ทาให้ไ ด้ข นาดตัวอย่า งจานวนมากใน
ระยะเวลาที่จากัด กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้สะดวก และผูศ้ ึกษาสามารถนาข้อมูลไป ใช้
โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติผา่ นทางโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติได้อย่างรวดเร็ ว
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร งานศึกษาค้นคว้าอิสระ บทความทาง
วิชาการ หนังสื อวารสาร สิ่ งพิมพ์ ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎีที่
จาเป็ น รายละเอี ยดต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับกลุ่มประชากรเป้ าหมายเพื่ อเป็ นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบสมมติ ฐาน จะทาการประมวลผลโดยวิธีการทางสถิ ติด ้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ดังนี้
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
- ข้ อ มู ล ในแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู ้ต อบ
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แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยนาเสนอในรู ปแบบแจก
แจงความถี่รวมถึงหาค่าร้อยละ และนาเสนอในรู ปตารางพร้อมคาอธิ บาย
- ข้อ มู ลในแบบสอบถามส่ ว นที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ย วกับปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้แ ก่
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ / ที่ ต้ งั และการส่ งเสริ มการขาย โดยนาเสนอในรู ปแบบค่ าเฉลี่ ยรวมถึ งส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรู ปตารางพร้อมคาอธิ บาย
การวิเคราะห์ ข้อมูลอนุมาน (Inferential Statistics)
- ผู ้บ ริ โภคที่ ต ัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศจะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ผู ้บ ริ โภคที่ ต ัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน และรายได้ ต่ างกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไป
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
- ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอย (Multiple Regression)
ผลการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง(ร้ อยละ
66.0) มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ55.0) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ55.5) มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี (ร้อยละ
75.0) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ร้อยละ 30,001 – 40,000 บาท) มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ77.3)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเรี ยงลาดับได้แก่
ด้านการประเมินทางเลือก (𝑥̅ 4.69 และ S.D. 0.441) ด้านการค้นหาข้อมูล(𝑥̅ 4.64 และ S.D. 0.508) ด้าน
การตัดสิ นใจ (𝑥̅ 4.60 และ S.D. 0.407) และด้านการตระหนักถึงปัญหา (𝑥̅ 4.45 และ S.D. 0.603)
3. ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม จาแนกตามประชากร สามารถสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
ดังนี้
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- ประชากรที่อยู่ในกรุ งเทพมหานครที่ มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพต่างกัน ระดับ
การศึ ก ษาต่ า งกัน รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกัน และอาชี พ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
4. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (4P) ที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานครสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้
ดังนี้
- ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) คื อ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ / ที่ ต้ งั
และด้านการส่ งเสริ มการขาย โดยรวม มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
อภิปรายผล
ผลการศึกษาค้นคว้าอิสระปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
1.1 ด้ านการประเมินทางเลื อก มีระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งผูศ้ ึ กษามี
ความคิ ดเห็นว่า ประชากรส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการเลือกทาเลที่ต้ งั ของคอนโดมิเนี ยม และสาเหตุ
สาคัญที่ คนส่ วนมากเลือกซื้ อคอนโดคื อ ความสะดวกสบายในการเดิ นทาง ดังนั้นหากอยากให้คอนโดที่
ตั้งใจซื้ อไว้เพื่อปล่อยเช่าหรื อขายต่อเก็งกาไร จึงควรเลือกซื้ อคอนโดที่อยู่ในโซนที่มีแนวโน้มว่าจะมีอตั รา
การเติบโตสู ง เช่น ใกล้รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน ติดถนนใหญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา ถิระโสภณ
(2558) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ้า นจัด สรร ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ได้สรุ ปว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อบ้านจัด สรรในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล มี จานวน 5 ปั จจัย โดยเรี ย งตามลาดับความส าคัญจากมากไปน้อย คื อ ปั จจัย ด้า นประเมิ น
ทางเลือก ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการบริ การ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านคุณภาพ และปั จจัยด้าน
ความปลอดภัย ตามลาดับ
1.2 ด้ านการค้ นหาข้ อมูล มีระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งผูศ้ ึ กษามีความ
คิดเห็นว่า ประชากรส่ วนใหญ่จะศึกษาผ่านการสื่ อประชาสัมพันธ์การค้นหาประวัติของคอนโดมิเนี ยม เรา
จะเห็นได้ว่าอินเทอร์ เน็ตเข้ามาพร้อมกับความเจริ ญ คนทัว่ ไปสามารถที่ จะเข้าถึงโลกอินเทอร์ เน็ตได้ง่าย
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ขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ นุ ส รา คะเชนชาติ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมชายหาดทะเลหัวหิ นของนักท่องเที่ยว ได้สรุ ปว่า ปั จจัยด้านการค้นหาข้อมูล นักท่องเที่ ยว
ชาวไทยให้ความสาคัญกับความรู ้ในการเลือกคอนโดมิเนี ยมจากสื่ อต่างๆ รองลงมาคื อ ด้าน พฤติ กรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญกับการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมเกิดจากความต้องการส่ วนตัว
1.3 ด้ านการตัดสิ นใจ มี ร ะดับความคิ ด เห็ นอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งผูศ้ ึ กษามี ค วาม
คิ ดเห็นว่า ประชากรส่ วนใหญ่ การเลือกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมนอกจากจะเลือกจากคุณภาพของห้องชุ ด สิ่ ง
อานวยความสะดวกภายในโครงการ และทาเลเป็ นหลักแล้ว ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออีกประการ
หนึ่งคือระดับราคาซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ กรรม
การเลือกซื้ อ คอนโดมิเนี ยม ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความหลากหลาย และการรับประกันสิ นค้า มีผลต่อพฤติกรรม
การ เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
1.4 ด้ านการตระหนักถึงปัญหา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ งผูศ้ ึกษามี
ความคิดเห็นว่า ประชากรส่ วนใหญ่ ในปั จจุบนั เลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมเนื่ องจากการคมนาคม สะดวกขึ้ น
รายได้ที่เพิ่มขึ้ น หลายคนเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมติ ดรถไฟฟ้ าเพราะชอบไลฟ์ สไตล์ที่สะดวกรวดเร็ ว จะ
เดินทางไปไหนก็สะดวก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย ม ในกรุ งเทพมหานครของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา และ ปัจจัย ด้านสถานที่
2. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2.1 ด้ านสถานที่ / ที่ ต้ ัง มี ร ะดับความคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งผูศ้ ึ กษามี ความ
คิ ดเห็นว่า ประชากรส่ วนใหญ่ จะตัดสิ นใจซื้ อตอนโดมิเนี ยม ต้องพิถีพิถนั กับการเลือกทาเลที่ ต้ งั ในการ
ลงทุนพอสมควร ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้ว ควรจะอยู่ติด 1.ถนนใหญ่ 2.สถานี รถไฟฟ้ า และ 3.ชุมชนใหญ่-แหล่ง
งาน-สถานศึกษาซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย ชูสุ่น ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อคอนโดมิเนียม
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ความ
สะดวกในการเดินทางมี่ค่าเฉลี่ย 4.85 ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
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มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด คื อ มัน่ ใจในชื่ อเสี ยงของบริ ษทั มี ค่าเฉลี่ ย 4.31 ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2.2 ด้ านผลิตภัณฑ์ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งผูศ้ ึกษามีความคิดเห็น
ว่า ประชากรส่ วนใหญ่ ใช้ชีวิตในเมื องที่ หนาแน่ นไปด้วยผูค้ น รายล้อมไปด้วยตึ ก การเดิ นทางที่ ตอ้ ง
เบี ยดเสี ยดกันบนท้องถนน สร้างความสับสนให้ระบบสมดุลของร่ างกาย ไลฟ์ สไตล์ของคนกรุ งในยุคนี้
ค่อยๆ เพิ่มความห่ างเหิ นระหว่างตัวเองกับธรรมชาติ ด้วยหลากหลายเงื่อนไขและข้อจากัดในการดาเนิ น
ชี วิต จะดีกว่ามั้ย ถ้าในแต่ละวันเราได้อยูอ่ าศัยในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึกษา
ค้นคว้าอิสระของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์ (2551) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อ คอนโดมิเนี ยม
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ประกอบด้วย คุ ณภาพ ผลิ ตภัณฑ์การ
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ความหลากหลาย และการรั บ ประกัน สิ น ค้า มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ เลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2.3 ด้ านราคา มีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งผูศ้ ึ กษามีความคิ ดเห็ นว่า
ประชากรส่ วนใหญ่ พบว่าราคาของคอนโดนั้นมีต้ งั แต่หลักแสนจนถึงหลายสิ บล้าน ดังนั้นการจะเลือกซื้ อ
คอนโดเพื่อการลงทุนนั้นควรตั้งงบประมาณในใจคร่ าวๆ โดยใช้ฐานเงิ นเดื อนเป็ นส่ วนประกอบในการ
พิจารณาด้วย เพราะถ้าซื้ อคอนโดเกินตัวหรื อคอนโดที่ราคาสู งเกินกว่าที่จะผ่อนไหว ซึ่ งสอดคล้องกับงาน
ศึ กษาค้นคว้าอิสระของ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) พบว่า ราคา คื อ จานวนเงิ นหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ มี
ความ จาเป็ นต้องจ่ ายเพื่ อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ ราคาเป็ นต้นทุ นของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นผู ้
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง คุณค่าที่รับรู ้ในสายตาของลูกค้า
2.4 ด้ านการส่ งเสริ มการขาย มี ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งผูศ้ ึ กษามี
ความคิ ดเห็นว่า ประชากรส่ วนใหญ่ พบว่า การส่ งเสริ มการขายมีผลต่อการตัดสิ นใจของประชาชนใน
กรุ งเทพ เพราะการขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึ กษาค้นคว้าอิสระของ ธนาวรรณ ดวงจันทร์ (2557) พบว่า กิ จกรรม
ต่ างๆ ที่ จาเป็ นต้องกระทาเพื่ อเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์ไปสู่ ลูกค้าที่ ถูกต้องในเวลาที่ ลูกค้าต้องการ การจัด
จาหน่ายนี้ จะเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่ งหมายถึง การประสานหน่วยธุ รกิจ ต่างๆ ที่
กระทาหน้าที่ในช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผล
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะในการศึ กษาค้นคว้าอิสระเพื่อใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ และทางส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ (คอนโดมิ เ นี ย ม) ใน
กรุ งเทพมหานคร ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลจากการศึกษาศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยประชากร
โดยแบ่งเป็ น ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึ กษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และด้าน
อาชี พมีผลต่อปั จจัยในการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ต่ า งกัน ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จคอนโดมิ เ นี ย มจึ งควรให้ค วามส าคัญในการส่ งเสริ มการขายโดยการทา
โปรโมชัน่ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มได้อย่างง่าย
2. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับความเหมาะสมของราคาและทาเลที่ ต้ งั ของโครงการ
เนื่ องจากคอนโดมิ เ นี ย มเป็ นสิ นค้าที่ มีราคาสู ง สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ยาก ผูบ้ ริ โ ภคไม่ ได้ซ้ื อบ่ อยๆ
บริ โภคจะคานึงถึงความคุม้ ค่าของคอนโดที่ซ้ื อกับเงินที่เสี ยไป อีกทั้งผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้เป็ น
ลาดับต้นๆ
3. ผูป้ ระกอบการควรให้ค วามส าคัญ กับ รู ป ลักษณ์ แ ละความน่ า เชื่ อถื อเมื่ อคอนโดมี ค วาม
น่าเชื่ อถือ แบรนด์เป็ นที่รู้จกั ผูป้ ระกอบการมีความมัง่ คงทางด้านการเงินมีการรับประกันห้องชุดพักอาศัย
ที่เหมาะสม ทาให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจในการเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม จึงควรปรับจุดอ่อน เสริ มจุดแข็ง เพื่อ
เสริ มสร้างชื่อเสี ยงของผูป้ ระกอบการให้มากขึ้น
4. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ คอนโดมิเนี ยมเสร็ จแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้ทนั ที อาจเป็ น
เพราะผูบ้ ริ โภค หลีกเหลี่ยงความเสี่ ยงที่โครงการจะสร้างไม่เสร็ จตามกาหนดสัญญา อีกทั้งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างทันที
5. ผูบ้ ริ การให้ความยืดหยุน่ ในการบริ การ ตามความต้องการของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้ นคว้ าอิสระในครั้งต่ อไป
1. การศึ กษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปในพื้นที่ ในจังหวัดอื่นๆ ที่ มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจคอนโดมิเนียม เช่น พัทยา ภูเก็ต เป็ นต้น
2. ควรศึ กษาปั จจั ย อื่ นๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ยม ใน
กรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นส่ วนสาคัญและมีความสัมพันธ์กบั
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
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3. การเลือกใช้เทคนิ คการศึ กษาค้นคว้าอิสระ อาจจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยวิธีการ
อื่น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่มีความหลากหลายและเลือกวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จากเดิม
เป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
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