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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของ
ประชากรท่ีพกัอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามด้านประชากรศาสตร์  2) เพื่อศึกษาระดับ
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของ
ประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) กับ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ท่ีสนใจซ้ือหรือเคยซ้ือคอนโดมิเ นียมท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 



โดยวิธี Convenience Sampling จ านวน 455 ราย เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ค่าที ( t-test) และการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient Correlation) 
 ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2,551,419.11 บาท Standard Deviation : S.D. เท่ากับ 
3,402,696.86  

กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.046 ถึง 8.939  อนัดบัแรก คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ระดบัความส าคญัสูง
มาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.939 S.D. เท่ากบั 0.941 และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ระดบัความส าคญัสูงมาก ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.046 S.D. เท่ากบั 1.484 
 ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก (ในทิศทางเดียวกนั) ในระดบัต ่าท่ีสุด 
กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั 0.037, 0.015, 0.024, 0.010 และ 0.028 
ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มีความสัมพนัธ์เชิงลบ (ในทิศทางตรงขา้ม) ในระดบัต ่าท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั -0.108* และ -0.009 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์อย่าง
มีนยัส าคญัท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.05  
 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
      ข้อเสนอแนะ ผูป้ระกอบการคอนโดมิเนียม และสถาบันการเงินควรปรับปรุง พฒันา ด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มท่ีมีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ี
ราคาเกิน 2,551,419.11 บาท และกลุ่มอ่ืนๆ มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคาไม่
เกิน 2,551,419.11 บาท และในการท าวิจยัในอนาคต ควรศึกษาประชากรในเขตปริมณฑล หรือต่างจงัหวดั 
เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลท่ีอาจจะแตกต่างกนัออกไป  
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
 
ABSTRACT 

 This study had the objectives : 1) to study the level of decision making on purchasing residential 
condominium of the residents in Bangkok classify by demographic 2) to study the importance of 
marketing mix factors (7Ps) to the decision making on purchasing residential condominium of the 



residents in Bangkok and 3) to study the relationship between marketing mix factors (7Ps) and decision 
making on purchasing residential condominium of the residents in Bangkok. 455 peoples were selected 
by Non-probability sampling-Convenience Sampling. The tools for collecting data were questionnaire. 
The statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation (SD), F-test, t-test, and the 
Pearson's r Coefficient Correlation were used.  
 The study found as follows : the overall of level of the decision making on purchasing residential 
condominium of the residents in Bangkok at mean = 2,551,419.11 baht (S.D. = 3,402,696.86), the 
importance of marketing mix factors (7Ps) had mean at 8.046 to 8.939 (very high level), products, pricing, 
distribution channels, personnel and processes had positive correlation (In the same direction) at the 
lowest level with the level of decision making on purchasing residential condominium of the residents in 
Bangkok. (Pearson's r Coefficient = 0.037, 0.015, 0.024, 0.010 and 0.028). Promotions and Physical 
evidence factors Had negative correlation (invers direction) at the lowest level, r = -0.108* and -0.009. 
The promotion factor was significantly at the alpha of 0.05. 

Found that the demographic factors such as age, education level and average monthly income 
were different, the level of decision making on purchasing residential condominium of the residents in 
Bangkok were different. 

Suggestions : the entrepreneurs should develop products and set price to meet the target groups, 
the future research should study the population in the metropolitan area and other provinces. 
Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix Factors, Condominium Buying Decisions 

 
บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานคร หลงัจากท่ีชะลอ

การเปิดตวัโครงการในช่วงท่ีผ่านมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงพบว่า  มีโครงการ

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ถึง  18 โครงการ 8,344  ยูนิต ดว้ยมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ  28,401 ลา้น

บาท ปรับตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสก่อนหนา้ถึง 7,138 ยนิูต และพบวา่ก าลงัซ้ือในประเทศเร่ิมมีแนวโน้ม

ปรับตวัดีขึ้น โครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่ในช่วงท่ีผ่านมามีอตัราการขายเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อย

ละ  43 ซ่ึงปรับตวัเพิ่มขึ้นจากในช่วงไตรมาสก่อนหนา้ถึงร้อยละ 14  

ปัจจยัราคา ท าเล แบรนด์ของคอนโดมิเนียม หรือพื้นท่ีส่วนกลางท่ีผูซ้ื้ออาจจะก าหนดไวใ้นใจ

แลว้ การค านึงถึงจ านวนผูอ้ยู่อาศยั รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือไม่ว่าจะเป็นซ้ือเพื่อไวอ้ยู่อาศยัเองเพียง

อยา่งเดียวหรือมีการปล่อยเช่าในอนาคต 



ส าหรับปัจจัยต่อมาของอสังหาริมทรัพย ์คงเป็นเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย ท่ีถูกกว่าช่วงปกติ จากการลด

ดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีมีมติลดดอกเบ้ียนโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อย

ละ 0.75 เหลือเพียงร้อยละ 0.50 ต่อปี นั่นก็ส่งผลให้ดอกเบ้ียบ้านลดลงไปด้วย ท าให้คนอยากจะกู้ซ้ือ

คอนโดมิเนียมในช่วงน้ีเพิ่มมากขึ้น  

เน่ืองจากปัจจุบนัผูว้ิจัยปฏิบติังานท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

Financial Credit  ดูแลงานเก่ียวกบัดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานคร ผูท้  าวิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร วา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อ

การซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บ

จากงานวิจยั มาปรับใช้ในการด าเนินงานดา้นสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากดอกเบ้ียทางดา้น

สินเช่ือใหก้บัธนาคารไดม้ากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามดา้นประชากรศาสตร์ 

 2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบั การตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยั
ของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยั
ของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยั
ของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 



2. สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นราคา (Price) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อ
อยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : งานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ 
ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัระดบัการศึกษา ปัจจยัสถานภาพสมรส ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นรายได)้ และปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ปัจจยับุคลากร (People) ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ปัจจยักระบวนการ (Process)) ท่ีส่งผลต่อการการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา: การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษากลุ่มประชากรท่ีเคยสนใจซ้ือหรือ
เคยซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method): ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะ
เป็น (Non-probability sampling) โดยวิธี Convenience Sampling  
 4. ระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจัย: ผูว้ิจัยท าการศึกษาโดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ในเวลาช่วงเดือนธนัวาคม 2563 ถึง ช่วงเดือนมกราคม 2564 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

         จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้

ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ได้แก่ กลุ่มประชากรท่ีเคยสนใจซ้ือหรือเคยซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต



กรุงเทพมหานคร ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียด

ของกรอบแนวคิดการวิจยัแสดงภาพ ดงัต่อไปน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
              Schiffman and Wisenblit (2015) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดปัจจยัดา้นประชากรท าไดโ้ดยการ
แบ่งกลุ่มตามอายุ รายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ตวัแปรเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค ์
เชิงประจกัษ์และสามารถสังเกตไดอ้ย่างง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นักการตลาดไดจ้ าแนกผูบ้ริโภคแต่ละ
ประเภทตามท่ีก าหนดไวไ้ด ้อยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มอาย ุหรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกบัระดบัชนชั้นทางสังคม
ท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค ์การค านวณดชันีการช้ีวดั 3 ตวัแปร คือ รายได(้จ านวนเงินเดือน) ระดบั
การศึกษา(การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการ
คน้หาและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง  
 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นลกัษณะพื้นฐานท่ี
จะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)  

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 : ราคาของคอนโดมิเนียม 

 

( ตัวแปรอิสระ ) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. บุคลากร (People) 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. กระบวนการ (Process) 
 

( ตัวแปรอิสระ ) 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

 
 

 

 

 



แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
              Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ7 P`s) เป็นตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุม บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อภิชิต สุขสินธ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัไดแ้ก่เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 เกศกนก อู่แสงทอง และ สันติธร ภูริภกัดี (2554) ไดศึ้กษาขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การรับรู้ในดา้นผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภค มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  
ตรีนุช แววแสง (2555) ท่ีศึกษาขอ้มูลท าวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยั
ของประชาชนวยัท างานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี
อยูอ่าศยั  
 ทิฆมัพร ดอกบวั (2557) ไดศึ้กษาขอ้มูลเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ส าหรับผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลก่อนการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมส าหรับผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
วิธีดําเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ี
พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาให้
ทราบถึงระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามดา้นประชากรศาสตร์ ไดด้งัน้ี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้เพื่อศึกษา
ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยั
ของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7P) กับ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัส ารวจ (Survey  Research)  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มประชากรท่ีเคยสนใจซ้ือหรือเคยซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
วิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 



  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาด
เคล่ือน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  385 ตัวอย่าง ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ประชากรท่ีเคยสนใจซ้ือหรือเคยซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
จ านวน 455 ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และน าเอาขอ้มูลมาวิเคราะห์สถิติ  
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้สร้างมาตรวัดตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์  (Product: PD) ด้านราคา  (Price: PR) ด้านช่องทางบริการ (Place: PL) ด้านโปรโมชั่น 
(Promotion: PM) ดา้นบุคลากร (People: PE) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence: PH) และดา้น
กระบวนการ (Process: PC) ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชม้าตรวดั SD-
scale (Semantic Differential Scale) เพื่อวดัระดับการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบจากนอ้ยท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน และมากท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 10 คะแนน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยด าเนินการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น LINE, Facebook, Instagram, Messenger 
ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 455 คน 
 2. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์อยา่ง
นอ้ย 385 ชุด โดยใชค้ าถามคดักรองก่อนการตอบแบบสอบถามจ านวน 3 ขอ้ หากตรงตามเง่ือนไขค าถาม
คดักรองกลุ่มตวัอยา่งจะสามารถตอบแบบสอบถามในส่วนถดัไปได ้
 3. ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บการตอบกลบัจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยั

ดา้นอายุ ปัจจยัระดบัการศึกษา ปัจจยัสถานภาพสมรส ปัจจยัดา้นอาชีพ และปัจจยัดา้นรายไดซ่ึ้งเป็นตวั

แปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการขาย (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



1.3 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรเพียง 2 กลุ่ม 
โดยใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ้ท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) หรือการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ Lest Significant Difference: LSD 
  2.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบั การตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพกัอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลตามวัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ี
พกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ด้านเพศ (Gender) พบว่าเพศชาย จ านวน 199 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัท่ีราคา 2,626,762.31 บาท S.D. เท่ากบั 3,393,098.51 ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ีย และในทางดา้นเพศหญิง 
จ านวน 256 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,492,851.55 บาท S.D. เท่ากบั 
3,415,629.60 ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียรวมของระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ี
ราคา 2,551,419.11 บาท   
 ด้านอายุ (Age) พบว่า กลุ่มท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้ นไป จ านวน 17 คน มีระดับการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 6,091,176.47 บาท S.D. เท่ากบั 11,221,132.90 และกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 
41 – 50 ปี จ านวน 69 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,599,347.83 บาท 
S.D. เท่ากบั 1,666,993.58  ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ีย และกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี จ านวน 154 คน มีระดบั
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,546,433.11 บาท S.D. เท่ากบั 3,244,181.39  และกลุ่ม
ท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 215 คน มีระดับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 
2,259,720.92 บาท S.D. เท่ากับ 2,379,075.04  ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียโดยรวมของระดับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,551,419.11 บาท 
 ด้านระดับการศึกษา (Education Level) พบวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 
160 คน มีระดับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยท่ีราคา 3,209,968.75 บาท S.D. เท่ากับ 
4,543,064.88 ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ีย และกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 284 คน มีระดับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,212,150.34 บาท S.D. เท่ากบั2,561,945.21 และกลุ่มท่ีมี



ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 11 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 
1,731,818.18 บาท S.D. เท่ากบั 891,143.29 ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,551,419.11 บาท  

ด้านสถานภาพ (Status) พบวา่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส จ านวน 206 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,584,344.66 บาท S.D. เท่ากบั 3,712,136.55 กลุ่มท่ีมีสถานภาพหมา้ย 
จ านวน 20 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,910,000.00  บาท S.D. เท่ากบั 
2,325,804.90 และกลุ่มท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 12 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัท่ีราคา  2,816,666.67 บาท S.D. เท่ากบั 2,477,107.31 ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ีย และกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด 
จ านวน 217 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,472,445.61 บาท S.D. เท่ากบั 
3,232,080.55 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยั
ท่ีราคา 2,551,419.11 บาท  

ด้านอาชีพ (Occupation) พบว่า กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การของรัฐ จ านวน 103 
คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,871,407.76 บาท S.D. เท่ากบั 4,817,368.72 
และกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 9 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 3,611,111.11 
บาท S.D. เท่ากบั 5,062,964.66  ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ีย  และกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 239 คน 
มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,429,835.56 บาท S.D. เท่ากบั 3,132,357.49 
และกลุ่มอาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ มีระดับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 
2,422,211.54 บาท S.D. เท่ากับ 1,771,631.33 ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียโดยรวมของระดับการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,551,419.11 บาท  
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) พบว่า กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ขึ้น
ไป จ านวน 94 คน มีระดับการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 4,169,148.94 บาท S.D. 
เท่ากบั 5,884,945.74 ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ีย และกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000  บาท จ านวน 6 
คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,450,000.00 บาท S.D. เท่ากบั 966,953.98 
กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 15 ,000 – 25,000 บาท จ านวน 123 คน มีระดับการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคา 2,031,544.70 บาท S.D. เท่ากบั 1,705,806.88 กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ระหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 121 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ี
ราคา 2,046,570.24 บาท S.D. เท่ากบั 1,347,101.83 และกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 35 ,001 – 
50,000 บาท จ านวน 111 คน มีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,313,339.64 บาท 
S.D. เท่ากบั 3,221,899.40 ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย โดยค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออยูอ่าศยัท่ีราคา 2,551,419.11 บาท  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อ
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 



 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 8.877 คะแนน มีระดับ
ความส าคัญสูงมาก เป็นอันดับท่ี 4 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัท่ีปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน และใกลร้ะบบขนส่งมวลชน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
และปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.097 เป็นอนัดบั 1  มีระดบัความส าคญัสูงท่ีสุด  
 ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.892 คะแนน มีระดบัความส าคญั
สูงมาก เป็นอนัดบัท่ี 3 ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัท่ีปัจจยัดา้นราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพหอ้งและท าเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.980 เป็นอนัดบั 1 มีระดบัความส าคญัสูงมาก 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.046คะแนน มี
ระดบัความส าคญัสูงมาก เป็นอนัดบัท่ี 7 ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัท่ีปัจจยัดา้นมีช่องทางการขายผา่นพนกังานขายโดยตรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.426 เป็นอนัดบั 1 มี
ระดบัความส าคญัสูงมาก 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.779คะแนน 
มีระดบัความส าคญัสูงมาก เป็นอนัดบัท่ี 6 ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญท่ีปัจจัยด้านมีการพาเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.947 เป็นอันดับ 1 มีระดับ
ความส าคญัสูงมาก 
 ปัจจัยด้านบุคลากร (People) พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 8.847 คะแนน มีระดับ
ความส าคัญสูงมาก เป็นอันดับท่ี 5 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัท่ีปัจจยัดา้นพนักงานขายมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ (Service Mind) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
8.916 เป็นอนัดบั 1 มีระดบัความส าคญัสูงมาก 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา่ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.939 
คะแนน มีระดับความส าคญัสูงมาก เป็นอนัดับท่ี 1 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัท่ีปัจจยัดา้นคอนโดมิเนียมมีบรรยากาศร่มร่ืน น่าอยู่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.035 เป็นอนัดบั 1 มี
ระดบัความส าคญัสูงมาก 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.935 คะแนน มีระดบั
ความส าคัญสูงมาก เป็นอันดับท่ี 2 ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัท่ีปัจจยัดา้นมีการใหค้ าแนะน าและการบริการท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.956 เป็นอนัดบั 1 มีระดบั
ความส าคญัสูงมาก  



 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบั 
การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Coefficient, r) เท่ากบั 0.037 ดงันั้นดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่าท่ีสุดกบัการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร    
 ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Coefficient, r) เท่ากบั 0.015 ดงันั้นดา้นราคามีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่าท่ีสุดกบัการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร    
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) พบว่า โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Coefficient, r) เท่ากับ 0.024 ดังนั้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดับต ่ า ท่ี สุดกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร   
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั -0.108* ดงันั้นดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์เชิงลบใน
ระดับต ่ า ท่ี สุดกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร    
 ปัจจัยด้านบุคลากร (People) พบว่า โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Coefficient, r) เท่ากบั 0.010 ดงันั้นดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่าท่ีสุดกบัการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา่ โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั -0.009 ดงันั้นดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงลบ
ในระดับต ่า ท่ีสุดกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั 0.028 ดงันั้นดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่าท่ีสุด
กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. สรุปผลตามสมมติฐาน  
สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 สมมติฐานที่ 1  สรุปผลการวิจยั คือเพศท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที่ 2     สรุปผลการวิจยั คืออายุท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 



 สมมติฐานที่ 3 สรุปผลการวิจยั คือระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที่ 4  สรุปผลการวิจยั คือสถานภาพท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อ
อยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที่ 5  สรุปผลการวิจยั คืออาชีพท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที่ 6  สรุปผลการวิจัย คือรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน การตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 สมมติฐานที่ 1  สรุปผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานที่ 2  สรุปผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมติฐานที่ 3  สรุปผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมติฐานที่ 4      สรุปผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมติฐานที่ 5  สรุปผลการวิจัย  ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมติฐานที่ 6      สรุปผลการวิจยั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
 สมมติฐานที่ 7  สรุปผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของประชากรท่ีพกั
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากสมมติฐานการวิจยั พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยของประชากรท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยั
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั เน่ืองจากผูส้นใจหรือผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมจะตอ้งพิจารณาขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัการซ้ือคอนโดมิเนียมอยา่งละเอียด วิเคราะห์ตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสมของตนเอง ตาม
ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูซ้ื้อนั้นจะเป็นตวับ่งบอกความสามารถในการพิจารณาเลือก



ซ้ือ ดงันั้นจึงท าใหปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัของประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนัในกลุ่มประชากร  
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัของ
ประชากรท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยขอ้ค าถามย่อย 28 ขอ้ 7 ตวัแปร มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เป็นการทดสอบเพื่อหา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงปริมาณ 2 ตวั พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   เน่ืองจาก
เป็นแรงจูงใจให้ผูซ้ื้อคอนโดมิเนียมตดัสินใจซ้ือไดง่้ายขึ้น และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยูอ่าศยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
      การวิจัยน้ีเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียม และสถาบนัการเงินควรปรับปรุง พฒันา ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคา ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มท่ีมีระดบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศยัท่ีราคาเกิน 
2,551,419.11 บาท และกลุ่มอ่ืนๆ มีระดับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยท่ีราคาไม่เกิน 
2,551,419.11 บาท  
 2. ในการท าวิจยัในอนาคต ควรศึกษาประชากรในเขตปริมณฑล หรือต่างจงัหวดั เพื่อใหท้ราบถึง
ข้อมูลท่ีอาจจะแตกต่างกันออกไป และควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับท าเลท่ีเป็นท่ีต้องการ หรือ
คอนโดมิเนียมท่ีไดรั้บการสนใจจากกลุ่มประชากร เพื่อทราบถึงขอ้มูลส าคญัเพิ่มเติมในการท่ีจะสามารถ
น ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของผูซ้ื้อได้อย่างเหมาะสม และตรง
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