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บทคดัย่อ 

การวิจัย เร่ือง เร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซ้ือคอนโดมีเนียมของผู้บริโภค

ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 2) เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   

3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยาและปัจจัยทางการตลาด ผู้วิจัย

ทาํการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย จาํนวน 400 คน  ได้แบบสอบถาม

กลับคืนมา 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเรจ็รูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีการ

วิเคราะห์ความสมัพันธใ์ช้สถติิ chi-square ผลการศึกษา พบว่า  

ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 40,001-50,000 บาท และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

2 คน ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยจิตวิทยาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.76  ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมน้ันส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องนํา้ ซ้ือเพ่ือปล่อยให้เช่า บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ มี

โอกาสซ้ือเพราะต้องการที่อยู่เป็นของตนเอง เลือกซ้ือขนาด 30 ตารางเมตร ในราคา 500,000-

1,000,000 บาท เพราะใกล้ที่ทาํงานหรือใกล้สถานศึกษา  

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ปัจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้าน

วัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจซ้ือคอนโดมีเนียม และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม และไม่มีความสมัพันธ์

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรปูแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ  ด้านโอกาสใน

การซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมีเนียม ในเขตห้วย

ขวาง กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมี

เนียมด้านรปูแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ  ด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียม  และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม และไม่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม  

ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมี

เนียมในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

1. บทนาํ 

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหน่ึงที่สาํคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย ย่ิง

จาํนวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นเท่าไร ความต้องการที่อยู่อาศัยย่อมเพ่ิมขึ้นตามมา ทั้งน้ีเพราะการ

เพ่ิมขึ้ นของจาํนวนประชากรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะบ่งช้ีถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัย จาํนวน

ตัวเลขการเจริญเติบโตและการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพ่ิมมากขึ้นทุกปี อีกทั้งครอบครัวในปัจจุบันมี

ขนาดเลก็ลงจากเดิม ส่งผลให้จาํนวนครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น เพราะความต้องการที่อยู่อาศัยกม็าก

ขึ้นตามไปด้วย สถานการณใ์นปัจจุบันคนในเมืองหลวงอย่างกรงุเทพมหานคร มีความเป็นอยู่อย่าง

เร่งรีบและเวลาเป็นสิ่งสาํคัญในการดาํเนินชีวิต ทาํให้คนส่วนมากต้องการความรวดเรว็และความ

สะดวกสบาย ที่อยู่อาศัยซ่ึงเป็น 1 ในปัจจัย 4 จึงเป็นปัจจัยที่มีความสาํคัญอย่างหน่ึงในการช่วยให้

คนในเมืองหลวงมีชีวิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

คอนโดมีเนียมจัดเป็นที่อยู่อาศัยรปูแบบใหม่ที่กาํลังเป็นที่สนใจของคนในเมืองกนัมาก 

เน่ืองจากใช้งบประมาณตํ่ากว่าการซ้ือบ้าน แต่สามารถเกบ็เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวได้ อีกทั้งยัง

สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เน้นครอบครัวขนาดเลก็ มีพ้ืนที่พอเหมาะ มีความ

สะดวกสบายในการดูแลรักษาและการเดินทาง การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเหมือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น

ร้านค้า ร้านซักรีด สระว่ายนํา้ สโมสร ที่จอดรถ และบริการต่าง ๆ เน่ืองจากธุรกิจคอนโดมีเนียม

กาํลังเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ประกอบธุรกิจประเภทน้ีจึงต้องมีการแข่งขันกันเพ่ือดึงเอาส่วน

แบ่งทางการตลาดมาให้ได้มากที่สุด ทั้งการวางตาํแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด 

การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนเกิดพฤติกรรม

ตอบรับตามที่ผู้ประกอบการคาดไว้ อสังหาริมทรัพย์น้ันมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ทมีีราคาค่อนข้าง

สงู ต้องใช้รายละเอยีดประกอบการเลือกซ้ือมากมาย เม่ือเทยีบกบัสนิค้าอื่น ๆ การเลือกซ้ือจึงต้อง
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อาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจจากองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ ถ้วน ลักษณะของ

อสังหาริมทรัพย์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ความน่าเ ช่ือถือของโครงการ การบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ และสภาพแวดล้อม  

คอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง นับเป็นทาํเลทองอยู่ในอนัดับที่สองของกลุ่มผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร (แหล่งที่มา : www.checkraka.com) มีโครงการคอนโดมีเนียมเกดิขึ้น

มากมายให้ผู้บริโภคได้เลือก ซ่ึงออกแบบเป็นคอนโดมีเนียมหรูสไตล์ Modern Resort ตอบสนอง

ต่อรปูแบบใหม่ของการใช้ชีวิตกลางเมืองและปรากฏว่ามีผู้ซ้ือแล้วเป็นจาํนวนมาก เป็นจุดศูนย์รวม

ของธุรกิจใหม่รองลงมาจากย่านเพลินจิต สีลม นับเป็นจุดหน่ึงที่น่าสนใจและน่าลงทุน การ

ขยายตัวทางด้านเศรษฐกจิ เช่น ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์ราชการและธนาคารต่าง ๆ ทาํให้ผู้บริโภค

ต้องเดินทางเข้ามาทาํงานเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัสภาพการจราจรที่ติดขัดทาํให้ผู้บริโภคหัน

มาสนใจซ้ือห้องชุดเพ่ือพักอาศัยเป็นจาํนวนมากตาม  จนกระทั่งวันน้ี ทาํเลรัชดา-พระราม 9 ได้

เปล่ียนโฉมไปแล้วด้วยศักยภาพทาํเลที่มีเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าใต้ดินและมีโครงการอาคารสาํนักงาน  

ศูนย์การค้าเซน็ทรัลพระราม 9 แหล่งบันเทิงเกิดขึ้ นมากมาย ยังมีโครงการก่อสร้างอาคาร

สาํนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ และสาํนักงานใหญ่บริษัท AIA จึงคาดการณ์

กนัว่าทาํเล "รัชดาพระราม 9" มีศักยภาพที่จะเป็น new CBD (ย่านศูนย์กลางธุรกจิแห่งใหม่) ต่อ

จากย่านสลีม สาทร และสขุุมวิท ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) รายงานว่าเม่ือศูนย์กลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร หรือ Central Business District 

(CBD) เช่น ถนนสลีม ถนนสาทร และถนนสขุมุวิท เร่ิมมีที่ดินที่เหลือในการพัฒนาน้อยลงเร่ือยๆ 

ผู้ประกอบการธุรกจิพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงต้องมองหาทาํเลใหม่ เพ่ือขยับขยายพัฒนาโครงการ ที่อยู่

อาศัยบริเวณแยกรัชดาถึงพระรามเก้า เป็นหน่ึงในพ้ืนที่ ซ่ึงผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น สานักงาน และ

ห้างสรรพสนิค้า ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถเดินทางสญัจรได้สะดวกรวดเรว็ มี

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ผ่าน อกีทั้งยังเช่ือมต่อกบัย่านธุรกจิใหญ่ เช่น ถนนอโศก สามารถเดินทาง

เข้าใจกลางเมืองได้ภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีอยู่ใกล้สถานที่อาํนวยความสะดวกและสาํนักงาน 

ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และอาคารสาํนักงานใหญ่ขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ยังมี

โครงการก่อสร้างอาคารสาํนักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะแล้วเสรจ็ในช่วง 2-

3 ปีข้างหน้า ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ รายงานผลสาํรวจโครงการที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว

พบว่า ช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ในรัศมี 700 เมตรจากแยกรัชดา-

พระรามเก้าถงึ 10 โครงการ รวมประมาณ 8,900 หน่วย มียอดจองหรือขายแล้วเกอืบร้อยละ 80 

โดยผู้ซ้ือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทาํงาน ในเมืองโดยเฉพาะย่านอโศก-รัชดา และนักลงทุน เพ่ือซ้ือไว้

ปล่อยเช่าให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากโครงการทั้งหมด 10 โครงการน้ัน เป็นโครงการจาก

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) ถึง 9 โครงการ รวม

ประมาณ 8,400 หน่วย (คิดเป็นถึงร้อยละ 95 ของหน่วยทั้งหมด) มียอดขายแล้วประมาณ 
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ร้อยละ 80 ขณะที่โครงการจากผู้ประกอบการนอกตลาดมีเพียงโครงการเดียวเท่าน้ัน และมี

ยอดขายแล้วมากกว่าคร่ึง จึงเหน็ได้ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ มีส่วนแบ่งการตลาดมาก ทั้งน้ี ส่วน

หน่ึงเป็นเพราะที่ดินในย่านน้ีเร่ิมมีราคาแพงจึงทาํให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนทรัพย์มากกว่ามี

ความได้เปรียบโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเหล่าน้ีมีอตัราการขายเฉล่ียตั้งแต่ 10-30 หน่วย

ต่อโครงการต่อเดือน สาํหรับโครงการที่เปิดตัวเม่ือ 4-5 ปีก่อนมีราคาขายประมาณตารางเมตรละ 

85,000 บาท แต่ถึงปัจจุบัน ราคาขายสาหรับโครงการที่เพ่ิงเปิด เม่ือปี 2557 มีราคาขยับขึ้นไป

อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 80,000-135,000 บาท ราคาประเมินที่ดินของทางบริเวณถนน

พระรามเก้า ช่วงแยกพระรามเก้า-รัชดาภิเษก อยู่ที่ประมาณ 150,000-220,000 บาทต่อตาราง

วา บริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกพระรามเก้าถึงแยกห้วยขวาง อยู่ที่ประมาณ 100,000 - 

250,000 บาทต่อตารางวา ซ่ึงราคาซ้ือขายจริงอาจสงูเป็นเท่าตัว แล้วแต่ที่ตั้งและทาํเล ทาํเลรัช

ดา-พระรามเก้า เป็นย่านที่ยังมีแนวโน้มการพัฒนาโครงการอาคารสาํนักงานและศูนย์การค้าใหม่ 

ทั้งที่เพ่ิงก่อสร้างเสรจ็และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและอุปทานห้องชุดคอนโดมิเนียมในตลาดเพ่ิม

มากขึ้นตามไปด้วย (กรงุเทพธุรกจิออนไลน์, 2557) 

ในการศึกษาน้ี มุ่งเน้นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อการเข้าใจถึงปัจจัยในด้านต่างๆของ

ผู้บริโภคเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ที่สาํคัญที่จะมุ่งพัฒนาตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

ผลการวิจัยสาํหรับนาํไปประยุกต์ใช้น้ัน ผู้วิจัยมุ่งเน้นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการในธุรกจิพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ให้นาํข้อมูลไปใช้ในการวางแผน เลือกทาํเล และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกบั

ความต้องการที่เปล่ียนไปของผู้บริโภค และใช้ประกอบการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกจิ

ในด้านการตลาดโดยความสาํเรจ็และล้มเหลวของผู้ประกอบการในธุรกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์จะ

สร้างผลกระทบอย่างต่อเน่ืองกบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ เน่ืองจากเป็นธุรกจิที่เกี่ยวเน่ืองกบั

สถาบันการเงินที่ให้สนิเช่ือ และอสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนักบัสถาบันการเงิน หากการ

ขยายตัว ของอสงัหาริมทรัพย์ ปราศจากทศิทางที่ถูกต้องเน่ืองจากการขาดข้อมูลสนับสนุนที่ใช้

กาํหนดทศิทางการดาํเนินธุรกิจที่ได้คาํนึงถึงผลกระทบและความเสี่ยงอย่างรอบด้าน จากเหตุผล

ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมทั้งที่

องค์ประกอบทางด้านจากภายใน องค์ประกอบจากภายนอกของคอนโดมิเนียมรวมไปถึงปัจจัย

ทางด้านอื่นๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับ

ผู้ประกอบการได้นาํผลจากการทาํวิจัยคร้ังน้ีไปประกอบการวางกลยุทธใ์นการตอบสนองต่อความ

ต้องการผู้บริโภคที่มีความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านจิตวิทยา 

และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
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2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง 
กรงุเทพมหานคร  

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยาและปัจจัย

ทางการตลาด 

 

3. สมมุติฐานของการวิจยั  

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของ 
ผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 

3.2 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโด
มีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั  

4.1  ทาํให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคใน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

การตลาดและพัฒนากลยุทธท์างการตลาดของผู้ประกอบธุรกจิคอนโดมีเนียม 

4.2  ทาํให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคคอนโดมีเนียมว่ามีความต้องการให้

ผู้ประกอบการจัดสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านของการคมนาคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม  

4.3  สามารถนําผลการวิจัยเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วย

ขวาง เพ่ืออยู่อาศัยหรือปล่อยให้เช่าได้ตรงตามความต้องการของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี 

  

5. ขอบเขตของการวิจยั  

5.1 ขอบเขตดา้นประชากร พ้ืนที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่พักอาศัยในเขต

ห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร จาํนวนทั้งสิ้น 80,000 คน  

5.2 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา ทาํการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเน้ือหาของการทาํวิจัยออกเป็น 3 ส่วน 

ดังน้ี ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด สําห รับพฤติกรรม

การเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รูปแบบคอนโดมี

เนียม  วัตถุประสงค์ในการซ้ือคอนโดมีเนียม บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ โอกาสในการ

ซ้ือคอนโดมีเนียม สถานที่ซ้ือคอนโดมีเนียม เหตุผลในการซ้ือคอนโดมีเนียม 
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6.  ระเบยีบวิธีการวิจยั 

          การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจัยส่งให้กบักลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจยั โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  

การศึกษาอาชีพ รายได้และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

   ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย  การจูงใจ การรับรู้   การ

เรียนรู้ ความเช่ือ และทศันคติ   

   ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์

ราคา การจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด   

   ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง

กรงุเทพมหานคร 

 

7.  ผลการวิจยั 

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 40,001-50,000 บาท และ

มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน  

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อปัจจัย

จิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกราย

ด้านมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ดังน้ี ด้านทัศนคติ  ด้านการรับรู้   

ด้านความเช่ือ  ด้านการจูงใจ และด้านการเรียนรู้ 

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพ มหานครมีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เม่ือพิจารณาราย

ด้าน พบว่า ทุกรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ดังน้ี ด้าน

ผลิตภัณฑ ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านราคา และด้านการจัดจาํหน่าย 

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นแบบ 1 

ห้องนอน 1 ห้องนํ้า ซ้ือคอนโดมีเนียมเพ่ือปล่อยให้เช่า มีบุคคลร่วมตัดสินใจ คือ บุคคลใน

ครอบครัว มีโอกาสซ้ือเพราะต้องการที่อยู่เป็นของตนเอง เลือกขนาด 30 ตารางเมตร ในราคา 

500,000-1,000,000 บาท เพราะใกล้ที่ทาํงานหรือใกล้สถานศึกษา  

   เพศ ไม่มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบคอนโดมี

เนียมที่ท่านเลือกซ้ือ ด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านบุคคล

ที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียม
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ที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมีเนียม และด้านเหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

   อายุมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบคอนโดมี

เนียมที่ท่านเลือกซ้ือในเขตห้วยขวาง และอายุไม่มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโด

มีเนียมด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมใน

การตัดสนิใจซ้ือ  ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ ด้านราคา

ของคอนโดมี เ นียมและด้าน  เหตุผลในการเ ลือก ซ้ือคอนโดมีเ นียมในเขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

   สถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบ

คอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียมและด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียม และสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้าน

วัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจซ้ือ  ค่า sig> 0.05 แสดงให้เหน็ว่าสถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมี

เนียมด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ ซ้ือ และด้านราคาของคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

    ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบ

คอนโดมีเนียมและ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม

ด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ 

ด้านราคาของคอนโดมีเนียม และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง 

กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

    อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านวัตถุประสงค์หรือ

สาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมและอาชีพไม่มี

ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ 

ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือ ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านราคาของ

คอนโดมีเนียม และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

   รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้าน

รูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือและรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียมด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านบุคคลที่มีส่วน

ร่วมในการตัดสนิใจซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมี

เนียมที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมีเนียม และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วย

ขวาง กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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   จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม

ด้านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือและ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมี

เนียม ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมี

เนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมีเนียม และด้าน เหตุผลในการ

เลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปัจจัยจิตวิทยามีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านวัตถุประสงค์ หรือ 

สาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมี

เนียม และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยจิตวิทยาไม่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียมด้านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ  ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม 

ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมีเนียม ในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมี

เนียมด้านรปูแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ  ด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียม  และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสมัพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม  

ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ือ ด้านราคาของคอนโดมี

เนียมในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

8.  อภิปรายผล 

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 40,001-50,000 บาท และ

มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  2 คน  สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนและมีรายได้ค่อนข้างสงู ทาํให้มีกาํลังทรัพย์ใน

การซ้ือคอนโดมีเนียมไว้ เพ่ือพักอาศัยหรือปล่อยให้เช่า และพักอาศัยกนัเพียง 1-2 คน เพ่ือความ

สะดวกในการเดินทางไปทาํงานหรือศึกษาเล่าเรียน สอดคล้องกบัผลการวิจัยของอชิยา   หล่อกจิ

กุล (2550)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยของ

ผู้บริโภค  ในเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

อายุตํ่ากว่า 30 ปี  สถานภาพโสดมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน  และมีรายได้ตํ่ากว่า 20,000 บาท/เดือน  การศึกษาระดับปริญญาตรี  และบิดา-
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มารดา  และการวิจัยของกิตติพงศ์  วงศ์ฟู (2546)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซ้ือ

คอนโดมเนียมในจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่าผู้ซ้ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

อยู่ในวัยทาํงาน  อายุระหว่าง  21-40 ปี  มีสถานภาพสมรสแล้ว  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชน  มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในจังหวัด

เชียงใหม่  และทฤษฏลีาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need 

Theory) ที่กล่าวไว้ว่า เม่ือมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายได้สมบูรณ์แล้ว 

มนุษย์มักจะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้ นต่อไป เช่น ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อปัจจัย

จิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม

เหตุผลทางด้านจิตวิทยามีส่วนในการตัดสนิใจมาก โดยพบว่าทศันคติของผู้บริโภคจะเน้นในเร่ือง

ของใกล้รถไฟฟ้าและใกล้ย่านธุรกิจ เม่ือซ้ือแล้วจะใช้สาํหรับพักอาศัยเพ่ือความสะดวกในการ

เดินทางไปทาํงานหรือศึกษาเล่าเรียน และท้ายสดุเพ่ือเกง็กาํไรไว้ในอนาคต ผู้ประกอบการจึงควร

หันมาลงทุนในย่านที่มีรถไฟฟ้าผ่านเป็นอันดับแรก เพ่ือผู้บริโภคจะได้หันมาซ้ือหาจับจองไว้ อีก

ทั้งยังต้องเน้นในเร่ืองของคุณภาพของคอนโดมีเนียมที่พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ 

สอดคล้องกบัผลการวิจัยของรัชพล รุ่งสมบูรณ ์(2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมตามเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง ที่พบว่า

โดยภาพรวมมาอยู่ในระดับมาก 

   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพ มหานครมีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เม่ือพิจารณาราย

ด้าน พบว่า ทุกรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ดังน้ี ด้าน

ผลิตภัณฑ์  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านราคา และด้านการจัดจาํหน่าย แสดงให้เห็นว่า

ผู้บริโภคได้เน้นเร่ืองของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของคอนโดมีเนียมเป็นประการแรก ในด้านของ

สถานที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ระบบสาธารณปูโภคทดีีพร้อม 

มีรูปแบบที่โดดเด่นไม่ซํ้าใครและช่ือเสียงของผู้ประกอบการเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณา 

ผู้บริโภคได้ให้ความสาํคัญกับผลิตภัณฑ์มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ ในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม 

ผู้ประกอบการควรเน้นในเร่ืองดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ห้วยขวาง เพ่ือที่ธุรกจิคอนโดมีเนียมจะประสบ

ความสาํเร็จอย่างแน่นอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพิชฌาย์   ธนอัจฉรานันท์  (2553)  

ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดที่ ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  ในเขต

ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการ

ตัดสนิใจซ้ือคอนโดมิเนียม  ในภาพร่วมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก   

214



   ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นแบบ 1 

ห้องนอน 1 ห้องนํ้า ซ้ือคอนโดมีเนียมเพ่ือปล่อยให้เช่า มีบุคคลร่วมตัดสินใจ คือ บุคคลใน

ครอบครัว มีโอกาสซ้ือเพราะต้องการที่อยู่เป็นของตนเอง เลือกขนาด 30 ตารางเมตร ในราคา 

500,000-1,000,000 บาท เพราะใกล้ที่ทาํงานหรือใกล้สถานศึกษา แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคมี

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมเหมือนกับผู้บริโภคเขตอื่นๆ ที่เน้นในเร่ืองของความ

สะดวกสบาย พ้ืนที่ใช้สอยเลก็น้อยและระบบสาธารณปูโภคที่ดีเลิศ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเวลา

ในสถานที่ทํางานมากกว่าที่ บ้าน จึงไม่เน้นในขนาดของพ้ืนที่ ห้อง แต่เน้นเร่ืองของระบบ

สาธารณปูโภคมากกว่าเร่ืองอื่น ๆ สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ   นันทยิา   ธนพงศ์ประเสริฐและ

คณะ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางการเดิน

รถไฟฟ้าใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีจุดประสงค์ที่ ซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพ่ืออาศัยอยู่เอง  เหตุผลที่เป็นปัจจัยที่ซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือสะดวกในการเดินทาง  

ทาํเลที่ต้องการเลือกซ้ือ  รัชดา-รัชวิภา  ต้องการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่  กลุ่ม

ตัวอย่างต้องการขนาดพ้ืนที่ห้อง  36-40 ตารางเมตร ต้องการระยะห่างจากคอนโดมิเนียม-

รถไฟฟ้าใต้ดินตํ่ากว่า 200 เมตร   

   อายุมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบคอนโดมี

เนียมที่ท่านเลือกซ้ือในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในแง่ของ

ระบบสาธารณูปโภคในด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัยและระบบอคัคีภัย ผู้บริโภค

ไม่มีเวลาในการเอาใจใส่กบัเร่ืองดังกล่าว มีความยินดีที่จะเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ผู้ประกอบการ

มาดูแลความปลอดภัย หากผู้ประกอบการได้สร้างระบบความปลอดภัยที่ดีย่อมเป็นช่ือเสียงของ

คอนโดมีเนียมที่จะดาํเนินธุรกจิในภายหน้าได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบัผลการวิจัยของรัชพล รุ่ง

สมบูรณ ์(2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม

ตามเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมตามเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง 

   สถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบ

คอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ ด้านโอกาสในการซ้ือคอนโดมีเนียมและด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้

เหน็ว่าผู้บริโภคที่โสด สมรส หม้าย และหย่าร้างต่างมีเหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในด้าน

ของรปูแบบที่สวยงาม และเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมเพ่ือพักอาศัยและปล่อยให้เช่า เพราะผู้บริโภคมี

เงินเพียงพอสาํหรับการผ่อนชําระให้กับธนาคาร และเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการ

ดํารงชีวิตอีกหนทางหน่ึงด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัชพล รุ่ งสมบูรณ์ (2552) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมตามเส้นทางระบบ
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รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรางที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมตามเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง 

   ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านรูปแบบ

คอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาสงูมักจะคิดและไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสยีของการ

เลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในแต่ละคร้ังก่อนตัดสินใจ ในทางตรงกันข้ามกับผู้บริโภคที่มีระดับ

การศึกษาน้อยย่อมตัดสินใจซ้ือโดยไม่คํานึงถึงผลดีและผลเสีย คิดแต่เพียงว่าเพ่ือที่อยู่อาศัย

เท่าน้ัน สอดคล้องกบัผลการวิจัยของสพิุชฌาย์   ธนอจัฉรานันท ์ (2553)  ศึกษาเร่ืองส่วนประสม

ทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  ในเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  

ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ต่างกนั  มีความคิดเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ  0.01   

   อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้านวัตถุประสงค์หรือ

สาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม ด้านขนาดของคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะของ

การประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนหรือลักษณะอื่น ๆ ย่อมมีการคิดและไตร่ตรองก่อนที่จะ

ตัดสินใจเลือกซ้ือ เพราะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยย่อมไม่สามารถจับจองหรือซ้ือหาเป็นเจ้าของได้ 

ผิดกับผู้บริโภคที่มีรายได้มากย่อมมีกาํลังทรัพย์ในการซ้ือได้ดีกว่า ประกอบกับเขตห้วยขวางเป็น

ย่านธุรกิจรองลงมาจากสีลมที่มีหน่วยงานใหญ่ ๆ หลายหน่วยงานได้เข้ามาประกอบธุรกิจเพ่ือ

แข่งขันกัน  ราคาของที่ดินจึงสูงตามไปด้วย มีธุรกิจคอนโดมีเนียมเกิดขึ้นมากมาย ผู้บริโภคได้มี

โอกาสในการเลือกซ้ือมากเชนเดียวกนั โดยราคาของคอนโดมีเนียมจึงมีราคาสงูตามราคาของที่ดิน 

ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซ้ือจึงต้องดูปัจจัยประกอบหลาย ๆ อย่าง เพ่ือมิให้คอนโดมีเนียมที่

ตนเองจับจองต้องสญูหายไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพิชฌาย์   ธนอจัฉรานันท ์ (2553)  

ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดที่ ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  ในเขต

ประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  0.01   

   รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้าน

รปูแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือในเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคอนโดมีเนียมที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีพ้ืนที่ใช้สอนมากมีระบบ

สาธารณปูโภคที่ครบครันย่อมต้องมีราคาสงู ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยย่อมไม่สามารถ

เป็นเจ้าของได้เหมือนกบัผู้ที่มีรายได้สงู การเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมแต่ละคร้ังของผู้บริโภคจึงควร

ให้ความสาํคัญกับรายได้เฉล่ียต่อเดือนของตนเองด้วย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาตามมาใน

อนาคต ซ่ึงเป็นการสญูเสยีทั้งทรัพย์สนิและช่ือเสยีงของตนเอง สอดคล้องกบัผลการวิจัยของรัชพล 
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รุ่งสมบูรณ์ (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมี

เนียมตามเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบราง ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์

กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมขนส่งมวลชนระบบราง และผลการวิจัยของชัชรัช   เยน็

บาํรุง (2546 : 232-251)  ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือห้องชุดพัก

อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร   ที่พบว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลทาํให้ความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนัคือ 1)  ภมิูลาํเนา  2)  ระดับการศึกษาและ 3)

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 

    จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม

ด้านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคที่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวมากต้องเลือกซ้ือ

คอนโดมีเนียมที่มีพ้ืนที่กว้างและเพียงพอกับการอยู่อาศัยมากกว่าที่มีจาํนวนสมาชิกน้อย เพราะ

คอนโดมีเนียมสมัยใหม่ ๆ ในกรุงเทพมีพ้ืนที่ในจาํนวนจาํกดั รูปแบบของคอนโดมีเนียมจึงต้องมี

ขนาดไม่กว้างมากนัก ด้วยพ้ืนที่ในเขตห้วยขวางนับเป็นทาํเลทองในอนาคต ผู้ประกอบการไม่ส่า

มารถซ้ือที่ดิน และสร้างรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกคน แต่คาํนึงถึงความ

ต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลาง ๆ มากกว่า เพ่ือที่จะได้จาํหน่ายออกได้หมดในแต่ละคร้ังที่ทาํการ

ลงทุน สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ.อชิยา   หล่อกจิกุล (2550)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภค  ในเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ที่

พบว่าจํานวนสมาชิกมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภคในเขตดินแดง 

กรงุเทพมหานคร 

   ปัจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมด้าน

วัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือคอนโดมีเนียม  ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคได้มีการรับรู้ 

การเรียนรู้  ความเช่ือและทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจคอนโดมีเนียมเป็นอย่างมาก เพราะค่านิยมใน

ปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาสนใจที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมีเนียมตามกระแสของสังคม การใช้

ชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะมีเวลาอยู่ในที่ท ํางานมากกว่าอยู่ที่ บ้าน บ้านจึง

เปรียบเสมือนที่พักหลับนอนเท่าน้ัน ผู้บริโภคจึงไม่สนใจในการซ้ือที่อยู่อาศัยแบบบ้าน และพ้ืนที่

ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมีราคาแพงมาก ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถลงทุนได้อกีประการ

หน่ึง สอดคล้องกบัผลการวิจัยของกบิเลอร์และเนลสนั  (Gibler and Nelson อ้างถึงใน  วรพรรณ  

ประนอมเชย 2551)  ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนในปัจจัยภายในด้านของทัศนคติและรสนิยม และ

ผลการวิจัยขอบง 

   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมี

เนียมด้านรปูแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซ้ือ  ด้านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุที่ทาํให้ท่านเลือกซ้ือ
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คอนโดมีเนียม  และด้าน เหตุผลในการเลือกซ้ือคอนโดมีเนียมในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาํหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด เพราะปัจจัยเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญของการดําเนินธุรกิจ ก่อนที่

ผู้ประกอบการจะทาํการลงทุนมักจะต้องทาํการวิจัยการตลาดใน 4 ด้านน้ีก่อนการลงทุน เพ่ือเป็น

แนวทางในการในทาํธุรกิจให้ประสบความสาํเรจ็ ผู้บริโภคจึงได้รับคอนโดมีเนียมที่สมบูรณ์แบบ

และตรงตามความต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของยศธนาตย์   ธนภัทรวรธันย์  

(2554)  ได้ทาํการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในย่างกรุงธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร   ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือออกเป็น 5 ด้านหลัก  คือ  ด้านแบบ

แปลนและรปูแบบคอนโดมิเนียม ด้านการก่อสร้างโครงการ ด้านทาํเลที่ตั้ง  ด้านสิ่งสาธารณปูโภค  

ด้านการส่งเสริมการขาย และผลการวิจัยของ 

 

9. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

9.1 ปัจจัย ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ือ
คอนโดมิเนียม โดยให้ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงผู้ที่ต้องการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมน้ัน ต้องการความสะดวกสบายใน

การเดินทาง รูปแบบของห้องที่มีการออกแบบพ้ืนที่การใช้สอยอย่างเหมาะสม มีการมอบข้อเสนอ

ที่พิเศษให้กบัผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ อตัราดอกเบี้ยในการผ่อนชาํระ 

มีการจัดการสภาพแวดล้อมรอบๆคอนโดมิเนียมให้มีความสวยงาม มีการจัดสิ่งอาํนวยความ

สะดวกภายในคอนโดมิเนียมอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนส สระว่ายนํา้ ร้านสะดวกซ้ือ ร้าน

รับซัก-รีดเสื้อผ้า รวมไปถึงการให้บริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ เพ่ือที่จะอาํนวยความสะดวก

ให้กบัผู้ที่พักอาศัยได้อย่างทั่วถงึ 

9.2 ปัจจัยด้านช่ือเสยีงและภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

โดยให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านช่ือเสยีงและภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้ที่ต้องการ

เลือกซ้ือ 

คอนโดมิเนียมน้ัน ต้องการอยู่อาศัยคอนมิเนียมที่มีช่ือเสยีง ต้องการได้รับการบริการที่ดีจาก

บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวช้องคอนโดมิเนียม จึงมีความต้องการที่จะอยู่อาศัยในคอนโดที่มี

ภาพลักษณ์ในสายตาของลูกค้าอยู่ระดับที่สงู ซ่ึงจะทาํให้เกดิความไว้วางใจที่จะเลือกพักอาศัยกบั

คอนโดมิเนียมน้ันๆ 

9.3 ปัจจัยด้านอื่นๆ ผู้อาศัยมีความต้องการที่จะทาํให้รู้สกึว่าตัวเองปลอดภัย โดยมี

การรักษาความปลอดภัยจากคอนโดมิเนียมอย่างเข้มงวด ปราศจากการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอก 
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เน่ืองจากผู้พักอาศัยบางกลุ่มต้องการพักอาศัยคอนโดมิเนียมต้องการความเงียบสงบ เพ่ือความ

เป็นส่วนตัวในการพักผ่อน ชอบพักอาศัยในส่วนที่มีวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม 

9.4 ปัจจัยด้านการตั้งราคาขายของคอนโดมิเนียม ซ่ึงผู้ที่ต้องการจะเลือกซ้ือซ้ือ

คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่น้ันจะวางงบประมาณในการซ้ืออยู่ที่ 1.51-2 ล้านบาท และต้องการขนาด

พ้ืนที่ใช้สอย 31-40 ตามรางเมตร ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะให้ความสาํคัญและนาํไป

วางแผนกลยุทธเ์พ่ือตอบสนองกบัลูกค้าให้ได้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 

9.5 ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะให้ความสาํคัญในการ

เลือกสถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียม เน่ืองจากผู้ที่ต้องการพักอาศัยคอนโดมิมิเนียมน้ันสามารถ

เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ป้ายรถเมล์ ซ่ึงจะทาํ

ให้ผู้พักอาศัยน้ันเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

9.6 ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ผู้ประกอบการควรเลือกสื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล

ข่าวสารหรือการโปรโมทโครงการ โดยใช้สื่ออนิเตอร์เนต็ โบชัวร์โครงการ สื่อหนังสอืพิมพ์ สื่อ

โทรทัศน์ ป้ายโฆษณาของโครงการ ซ่ึงสื่อเหล่าน้ีจะเป็นสื่อหลักๆที่ผู้ที่สนใจจะเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเข้าไปทาํการศึกษาและดูข้อมูลต่างๆโครงการ จะทาํให้เป็นการส่งข้อมูลในด้าน

ต่างๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อในการหาข้อมูลของผู้ซ้ือได้อย่างตรง

กลุ่มเป้าหมาย 

 

10.  กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุก

ท่าน อกีทั้งสาํนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สาํคัญในการจัดทาํการ

วิจัย และเป็นประโยชน์ในการทาํวิจัยคร้ังน้ีด้วย ซ่ึงผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ ที่น้ี 

 นอกจากน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.เบญจมาภรณ ์อศิรเดช อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คาํ

ช้ีแนะในข้ันตอนของการทาํวิจัย เสนอแนะแนวทางการทาํวิจัย ตลอดจนให้การดูแลเอาใจใส่เป็น

อย่างดีย่ิงตลอดเวลา อกีทั้งยังเสยีสละเวลาในการให้คาํปรึกษาและตรวจสอบงานวิจัยฉบับน้ี ทาํให้

งานวิจัยฉบับน้ีประสบความสาํเรจ็และมีคุณค่าแก่การศึกษาอกีฉบับหน่ึง 

 สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวของผู้วิจัยที่ให้การ

สนับสนุนให้กาํลังใจ ดูแลมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นกาํลังใจอนัสาํคัญย่ิงทาํให้ผู้วิจัยสามารถทาํวิจัยได้

สาํเรจ็สมบูรณล์งได้ด้วยดี อกีทั้งเพ่ือน ๆ และบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่มิได้กล่าวนามมาคอย

ให้กาํลังใจและคาํแนะนาํต่าง ๆ ซ่ึงถอืว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมกบัความสาํเรจ็ในคร้ังน้ีด้วย หากมี

ข้อผดิพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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