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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่อง การเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหง เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ

คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) 

เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมในพื้นที่

รามค าแหงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย อายุ 

เพศ อาชีพ รายได้ และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมในพื้นที่รามค าแหง งานวจิยัด าเนินการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยท าการทดสอบความเชื่อมัน่ 

(Reliability) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) พบว่ามคี่า 0.83 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ประกอบอาชีพ

พนักงานบรษิัท และราชการ มรีายได้ส่วนตวัเฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 40,001 - 60,000 บาท และมรีายไดค้รวัเรอืน

เฉลี่ยต่อเดอืนสงูที่สุดอยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่ในพื้นที่รามค าแหง รองลงมาในพื้นที่

ลาดพรา้ว และหว้ยขวาง ซึง่พกัอาศยัในรูปแบบคอนโดมเินียมมากทีสุ่ด ท างานในพืน้ทีล่าดพรา้ว รองลงมาคอืท างาน

ในพืน้ทีร่ชัดา สนใจอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบคอนโดมเินียม สว่นพืน้ทีท่ีใ่หค้วามส าคญัในคอนโดมเินียม คอื ส่วนของ

หอ้งนอน รองลงมาคอืจ านวนทีจ่อดรถ สนใจทีจ่ะซือ้คอนโดมเินียมทีม่พีืน้ที ่26 -30 ตารางเมตร มากทีสุ่ด รองลงมาคอื

ให้ความสนใจกบัคอนโดมเินียมที่มพีื้นที่ 31 -35 ตารางเมตร มแีนวโน้มที่จะซือ้คอนโดมเินียมในช่วง 1 -2  ปี แนว

ทางการพจิารณาเลอืกซือ้และความน่าเชื่อถือของโครงการ จะเลอืกซือ้โดยพจิารณาจากการเดนิทางทีม่คีวามสะดวก

มากที่สุด ล าดบัถัดมาคอืการพิจารณาจากความใกล้ที่ท างาน และส่วนใหญ่พิจารณาความน่าเชื่อถือของโครงการ

คอนโดมเินียมจากประสบการณ์เจา้ของโครงการ ล าดบัถดัมาคอืพจิารณาความน่าเชื่อถอืจากแบรนดข์องโครงการ ช่อง

ทางการค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณา กลุ่มตัวอย่างท าการสบืค้นข้อมูลคอนโดมิเนียมผ่านช่องทางเว็บไซต์ / 

Facebook / Instagram มากทีส่ดุ  
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การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 และการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทัง้ในภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่รามค าแหงในเขต

กรุงเทพมหานคร เมื่อด าเนินการวเิคราะหร์ายดา้นพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในพืน้ที่รามค าแหงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ

เหมาะสมกบัการด าเนินชวีติ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบกิจการควรเพิ่มส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการส่งเสริม

การตลาด เรื่องการใหส้ทิธปิระโยชน์ที่ส่งเสรมิให้เกดิความสะดวกสบายในการอยู่อาศยั เช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ที่

พรอ้มใช้งาน การใหส้่วนลดในการโอนกรรมสทิธิ ์หรอืบรกิารหลงัการซือ้ทีร่วดเรว็ และเพิม่ส่วนประสมทางการตลาด 

ในด้านผลติภณัฑ์ ที่สามารถแสดงใหเ้หน็ถึงคุณภาพของคอนโดมเินียมทีโ่ดดเด่นกว่าคู่แข่ ง ในด้านการตกแต่งที่อยู่

อาศยัแบบครบถว้น มสีิง่อ านวยความสะดวกรอบทีพ่กั และมวีวิหอ้งพกัทีส่วยงามหย่อนใจ 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 และการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทัง้ในภาพรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่รามค าแหงในเขต

กรุงเทพมหานคร เมื่อด าเนินการวเิคราะหร์ายดา้นพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในพืน้ที่รามค าแหงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ

เหมาะสมกบัการด าเนินชวีติ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั: คุณลกัษณะของคอนโดมเินียม, การตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม 

บทน า 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย ซึง่มปีระชากรมากถงึ 5,602,284 คน (ภูวศิ สงิหสกุลชยั

หาญ, 2558) นอกจากนัน้ยงัประกอบดว้ยประชากรแฝงอกีประมาณ 10,000,000 คน ท าใหค้วามต้องการทีอ่ยู่อาศยัใน

กรุงเทพมหานครมีสูงกว่าในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ใน

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มคอนโดมเินียม ทีม่กีารก่อสรา้งใหม่เกดิขึน้เป็นประจ า เพราะมคีวามต้องการ



จากทัง้เพื่อการอยู่อาศยัและเพื่อการเกง็ก าไรของนกัลงทุน สะทอ้นไดจ้ากราคาของคอนโดมเินียมนช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา 

ทีม่อีตัราการปรบัราคาเพิม่ขึน้ปีละ 10% (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์, 2562)  

พืน้ทีร่ามค าแหง เขตบางกะปิ เป็นอกีพืน้ทีห่นึ่งทีม่จี านวนประชากรทีอ่ยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2561 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมสถิติผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ว่ามีจ านวน 

146,841 คน หรือมคีวามหนาแน่น 5,148.16 คน เพราะมีสถานีรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

(BTS) ทีท่ าใหพ้ืน้ทีม่คีวามสะดวกสบายในการเดนิทางเพิม่ขึน้ จงึท าใหใ้นพืน้ทีร่ามค าแหงมคีอนโดมเินียมก่อสรา้งเพิม่

มากขึน้จากความต้องการทีอ่ยู่อาศยัของประชากร ซึง่เป็นการก่อสรา้งจากทัง้ผูป้ระกอบกจิการอสงัหารมิทรพัยข์นาด

ใหญ่และรายย่อย ท าใหม้กีารแขง่ขนัในธรุกจิทีพ่กัอาศยักลุ่มคอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงสงู นอกจากนัน้แมว้่าจะมี

ความตอ้งการคอนโดมเินียมในรามค าแหงอย่างสงูนัน้ แต่จากการศกึษาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง

สงัคมผู้สูงอายุนัน้ ได้คาดกาณ์ว่าประเทศไทยจะเริ่มมีประชากรลดลงในช่วงปี 2570 -2572 ซึ่งจะส่งผลท าให้ความ

ต้องการที่อยู่ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่ก าลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมีจ านวนลดลง ธุรกิจการสร้าง

อสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่จงึเริม่มกีารปรบัตวัดว้ยการสรา้งความน่าสนใจใหก้บัคอนโดมเินียมในเครอืของ

ตนเองมากยิง่ขึน้ เช่น การตกแต่งเพิม่เตมิชุดครวั ชุดรบัแขก พรอ้มทีจ่ะเขา้อยู่ไดโ้ดยไม่ต้องรอ โดยเพิม่ค่าใชจ้่ายอกี

เพยีงเลก็น้อยรวมอยู่ในวงเงนิสนิเชื่อที่ลูกค้าใช้ท าสญัญากบัธนาคาร และการให้ระยะเวลาผ่อนทีน่านยิง่ขึน้ในอตัรา

ดอกเบีย้ต่อปีทีถู่กลง เช่น การใหอ้ตัราดอกเบีย้ 2.5% ต่อปี จากเดมิทีม่กีารใหอ้ตัราดอกเบีย้ 3.49% ต่อปี แต่เปลีย่น

ระยะเวลาการผ่อนช าระจาก 30 ปี เป็น 40 ปี  

ดงันัน้ผูป้ระกอบการรายย่อยจงึควรท าการสรา้งจุดแขง็ใหก้บัคอนโดมเินียมของตนเองดว้ยการศกึษาถงึปัจจยั

ทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหง เพื่อน ามาใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการด าเนินกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนืและ

มปีระสทิธภิาพต่อไป นอกจากนัน้ การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมนี้ยงัสามารถน ามาปรบัใชก้บันัก

ลงทุนทีส่นใจในการลงทุนดา้นอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่จะช่วยใหม้คีวามเขา้ใจต่อผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ จงึสามารถลงทุนได้

อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัเรื่อง การเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพื้นทีร่ามค าแหง ซึ่งเป็นการวิจยัเชงิส ารวจ (survey research) 

โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 5,676,648 คน 



2. กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ท าการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตร Yamane (1973) ณ ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% และยอมใหเ้กดิความคลาดเคลื่อน 5% ซึง่การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน 

จากการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ในการศกึษาครัง้นี้เกบ็ขอ้มูลเป็นจ านวน 530 คน ซึง่

มจี านวนเหมาะสมและมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง 

3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามส ารวจปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืก

ซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีถ่นนรามค าแหงโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ

รายการ (checklist) ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้และกระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ 

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ ซึง่มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 

น้อย และ น้อยทีส่ดุ 

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตรา

สว่นประมาณค่า (rating scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยทีส่ดุ 

โดยท าการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยการน าแบบสอบถามทีผ่่านการปรบัปรุงจากทีป่รกึษามาท า

การทดลองกบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) 

พบว่ามคี่า 0.83 

4. การทดสอบสมมตฐิาน ดา้นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์โดยใชว้ธิ ี

Chi square -test ส าหรบัค่านยัส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 และดา้นปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจซือ้กบัปัจจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดว้ยการวเิคราะห ์One-way ANOVA หากมคีวามแตกต่างกนัจะ

น ามาทดสอบเพื่อหาความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD ต่อไป 

ผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัเรื่อง การเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหง เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก

ซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 



 1. ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง สรุปได้ว่า จากการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 

530 ชุด ประกอบดว้ยผูท้ีส่นใจซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงเป็นจ านวน 433 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.7 ของผูต้อบ

แบบสอบถามทัง้หมด และประกอบดว้ยผูท้ีไ่ม่สนใจซื้อคอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงเป็นจ านวน 97 ราย  คดิเป็น

ร้อยละ 18.3 ซึ่งเมื่อสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่สนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลว่าราคาของ

คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงมรีาคาสงูกว่าทีค่วรจะเป็น จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 และใหเ้หตุผลว่าสนใจ

อสงัหารมิทรพัยร์ปูแบบอื่นมากกว่า จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5   

 กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย เท่ากบั 218 คน คดิเป็นร้อยละ 50.30 มากกว่าเพศหญงิ ที่มจี านวนเท่ากบั 215 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.7 อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี มากทีส่ดุจ านวน 312 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.10 รองลงมาไดแ้ก่อายุ

ในช่วง 21 – 30 ปี จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 17.10 ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัท และราชการมากที่สุด เป็น

จ านวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.70 รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มนักกฬีา นักเรยีน และนักศกึษา และน้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ อาชพี

ธุรกจิสว่นตวั หรอือาชพีอสิระ มรีายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 40,001 - 60,000 บาท มากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่

รายได้ส่วนตวัในช่วง 15,001 - 25,000 บาท และน้อยที่สุดคอืรายได้ส่วนตวัในช่วง 25,001 – 40,000 บาท และมี

รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดอืนสงูทีส่ดุอยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท รองลงมาไดแ้ก่รายไดค้รวัเรอืนในช่วง 80,001 

– 120,000 บาท น้อยทีส่ดุไดแ้ก่รายไดค้รวัเรอืน 120,001 ขึน้ไป  

 สว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างพกัอาศยัอยู่ในพืน้ทีร่ามค าแหง รองลงมาไดแ้ก่การพกัอาศัยอยู่ในพืน้ทีล่ากพรา้ว และ

หว้ยขวาง ซึง่กลุ่มตวัอย่างพกัอาศยัในรปูแบบคอนโดมเินียมมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่หอพกั และกลุ่มตวัอย่างพกัอาศยั

ในรูปแบบบ้านเดีย่วน้อยที่สุด กลุ่มตวัอย่างท างานในพื้นที่ลาดพร้าวมากทีสุ่ด รองลงมาคอืท างานในพืน้ที่รชัดา และ

กลุ่มตวัอย่างท างานในพืน้ทีห่ว้ยขวางน้อยทีส่ดุ 

2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทัว่ไปในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ ว่า ประเภท

อสงัหารมิทรพัยท์ี่สนใจ กลุ่มตวัอย่างมคีวามสนใจอสงัหารมิทรพัย์ในรูปแบบคอนโดมเินียมมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ 

ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม และน้อยที่สุดคืออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบ้านเดี่ยว ส่วนพื้นที่ที่ให้ความส าคัญใน

คอนโดมเินียม กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัสว่นของหอ้งนอนมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ จ านวนทีจ่อดรถ และจากนัน้

จงึใหค้วามส าคญักบัสว่นของหอ้งน ้า ขนาดของหอ้งคอนโดมเินียม กลุ่มตวัอย่างสนใจทีจ่ะซือ้คอนโดมเินียมทีม่พีืน้ที ่26 

-30 ตารางเมตร มากทีส่ดุ รองลงมาคอืใหค้วามสนใจกบัคอนโดมเินียมทีม่พีืน้ที ่31 -35 ตารางเมตร และขนาดพืน้ที ่20 

-25 ตารางเมตร เป็นขนาดทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจน้อยทีส่ดุ ระยะเวลาทีค่าดว่าจะซือ้คอนโดมเินียม กลุ่มตวัอย่าง



มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้คอนโดมเินียมในช่วง 1 -2  ปี มากทีสุ่ด และมแีนวโน้มที่จะซื้อคอนโดมเินียมในช่วง 3 – 4 ปี แนว

ทางการพจิารณาเลอืกซือ้และความน่าเชื่อถอืของโครงการ กลุ่มตวัอย่างเลอืกซือ้อสงัหารมิทรพัยโ์ดยพจิารณาจากการ

เดนิทางทีม่คีวามสะดวกมากที่สุด ล าดบัถดัมาคอืการพจิารณาจากความใกล้ทีท่ างาน และน้อยทีสุ่ดคอืการพจิารณา

จากการจดัใหเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัส ารอง และสว่นใหญ่พจิารณาความน่าเชื่อถอืของโครงการคอนโดมเินียมจากประสบการณ์

เจา้ของโครงการ ล าดบัถดัมาคอืพจิารณาความน่าเชื่อถอืจากแบรนดข์องโครงการ และล าดบัถดัมาคอืพจิารณาความ

น่าเชื่อถอืของโครงการจากเงนิลงทุน ช่องทางการคน้หาขอ้มูลประกอบการพจิารณา กลุ่มตวัอย่างท าการสบืคน้ขอ้มูล

คอนโดมเินียมผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ / Facebook / Instagram มากทีสุ่ด นอกจากนัน้สบืคน้ขอ้มูลคอนโดมเินียมผ่าน

ช่องทางสือ่สิง่พมิพ ์ 

 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหง 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ในภาพรวมพบว่า มผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากที่สุด มี

ค่าเฉลีย่ 4.88 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.319 ในรายดา้นพบว่า ปัจจยัเรื่องเสน้ทางการคมนาคมรอบทีพ่กั ต้องมคีวาม

สะดวก และปัจจยัเรื่องววิห้องพกัทีส่วยงาม มคี่าเฉลี่ยสงูสุด เท่ากบั 4.93 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.258 และ 0.267 

ตามล าดบั ซึ่งถือว่ามผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปัจจยัเรื่องที่จอดรถทีต่้องมเีพยีงพอต่อผู้พกั

อาศยั และปัจจยัเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกรอบทีพ่กั เช่น การเขา้ถึงสาธารณูปโภค แหล่งหาซื้ออาหาร มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.93 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.291 และ 0.297 ตามล าดบั อยู่ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากที่สุด 

โดยปัจจยัเรื่องคุณภาพของการก่อสร้างที่ด ีเช่น การก่อสร้างที่ป้องกนัปัญหารา้ว รัว่ซึม มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากบั 

4.70 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.697 อยู่ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากทีส่ดุ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาภาพรวมมีค่า

เท่ากบั 4.58 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.353 อยู่ในระดบัมผีลต่อการตัดสนิใจในระดบัมากทีสุ่ด ในรายดา้นพบว่า ราคาที่

เหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้ของที่พกั และค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เหมาะสมของที่พกั มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากบั 4.90 ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.349 และ 0.403 ตามล าดบั อยู่ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากทีสุ่ด และน้อยทีสุ่ดคือ 

เรื่องราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของทีพ่กั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.495 อยู่ในระดบัมผีลต่อการ

ตดัสนิใจในระดบัมาก 

 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีต่ัง้ พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีต่ัง้ภาพรวม

มคี่าเท่ากบั 4.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.290 อยู่ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากทีสุ่ด ในรายด้านพบว่า 



ทีต่ัง้ทีม่คีวามเป็นสว่นตวั มคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ เท่ากบั 4.95 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.225 อยู่ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจ

ในระดบัมากที่สุด รองลงมาคือ ท าเลที่ตัง้ควรใกล้แหล่งชุมชน ที่ตัง้ ใกล้ที่ท างาน และที่ตัง้อยู่ในย่านตลาด หรือ

ศนูยก์ารคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.94 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.294 0.294 และ 0.269 ตามล าดบั และน้อยทีสุ่ดคอื ท าเล

ที่ตัง้ที่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.605 อยู่ในระดบัมีผลต่อกา ร

ตดัสนิใจในระดบัมากทีส่ดุ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถาน

ทีต่ัง้ภาพรวมมคี่าเท่ากบั 4.62 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.474 อยู่ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมาก ในรายดา้น

พบว่า การใหบ้รกิารของพนกังานและการใหค้ าแนะน า มคี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ เท่ากบั 4.78 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.556 อยู่

ในระดบัมผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมาคอื แถมอุปกรณ์ภายในหอ้งพกั การใหข้อ้มลูผ่านสือ่ต่างๆ ของ

โครงการ และบรกิารภายหลงัการโอนกรรมสทิธิ ์มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.77 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.597 0.591 และ 0.269 

ตามล าดบั และน้อยทีส่ดุคอื สว่นลดและสทิธพิเิศษ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0. 381 อยู่ในระดบัมี

ผลต่อการตดัสนิใจในระดบัมาก 

 และกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในการตดัสนิเลอืกซือ้ คอนมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหง ภาพรวมเท่ากับ 3.28 

คอืมีการให้ความส าคญัรวมในระดบัปานหลาง เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า มกีารให้ความส าคญัในการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม ในเรื่องความเหมาะสมกบัการด าเนินชวีติมากทีส่ดุ เท่ากบั 3.58 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

1.246 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่ เรื่องความสะดวกสบายที่จะได้รบั มีค่าเท่ากบั 3.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.225 อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นทีม่กีารใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ดคอื เรื่องเอกลกัษณ์การตกแต่งเฉพาะของหอ้ง มี

ค่าเท่ากบั 3.06 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.4.6 อยู่ในระดบัปานกลาง 

 5 การทดสอบสมมตฐิาน 

 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า เพศ อายุ อาชพี และรายไดไ้มม่ี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 และการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาดทัง้ในภาพรวม ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงในเขต

กรุงเทพมหานคร เมื่อด าเนินการวเิคราะหร์ายดา้นพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการ



สง่เสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหงในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ

เหมาะสมกบัการด าเนินชวีติ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สรปุและวิจารณ์ผล 

การวจิยัเรื่อง การเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในพืน้ทีร่ามค าแหง เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ

คอนโดมิเนียมในพื้นที่รามค าแหงของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่ควรน ามาอภิปรายผล 

ดงัต่อไปนี้ 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมในภาพรวมนัน้ ไม่มสี่วน

ประสมทางการตลาดใดที่มีผลต่อการตัดสนิใจฯ เมื่อพิจารณารายด้าน จึงพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลติภณัฑ์ และด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อคอนโดมเินียม ด้านความเหมาะสมกบัการ

ด าเนินชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย ชูสุ่น (2556) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมเินียม ทีพ่บว่าปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ 

ความหลากหลายของสิง่อ านวยความสะดวก ความสะดวกในการเดนิทาง และส่วนลดพเิศษ สาเหตุเพราะผูบ้รโิภคที่

ตอ้งการซือ้คอนโดมเินียม ตอ้งการตอบสนองต่อการใชช้วีติประจ าวนัของตนเองใหม้คีวามสะดวกสบาย มีคุณภาพมาก

ทีส่ดุ และทีส่ าคญัไดร้บัสว่นลด หรอืมกีารสง่เสรมิการตลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตกแต่งภายในทีพ่รอ้มในการเขา้อยู่อาศยั 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณฐักฤตา อรรถมานะ (2554) ทีท่ าการศกึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นการมอบส่วนลดพเิศษ และดา้นผลติภณัฑก์ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการรบัประกนัหลงั

การซือ้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความต้องการในชวีติทีร่บีเร่งว่าควรเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ และง่าย ต่อการใชง้านพกั

อาศยัมากที่สุด ดงันัน้ ผูป้ระกอบกจิการควรเพิม่ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการส่งเสรมิการตลาด เรื่องการให้

สทิธิประโยชน์ที่ส่งเสรมิให้เกิดความสะดวกสบายในการอยู่อาศยั เช่น การแถมเฟอร์นิเจอร์ที่พร้อมใช้งาน การให้

สว่นลดในการโอนกรรมสทิธิ ์หรอืบรกิารหลงัการซือ้ทีร่วดเรว็ และเพิม่ส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลติภณัฑ ์ที่

สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพของคอนโดมเินียมทีโ่ดดเด่นกว่าคู่แขง่ ในดา้นการตกแต่งทีอ่ยู่อาศยัแบบครบถว้น มสีิง่

อ านวยความสะดวกรอบทีพ่กั และมวีวิหอ้งพกัทีส่วยงามหย่อนใจ 
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