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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ของผูบ้ริโภคโดยจ าแนกขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได ้2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดกบัเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 3)เพือ่
ศึกษาเหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภคดา้นเหตุผล
การตดัสินใจซ้ือเพราะพร้อมเขา้อยูท่นัทีและ ดา้นเหตุผลการตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูกกว่าคอนโดท่ีก าลงั
สร้างโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้สนใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา เขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานใชt้-
test (Independent-Samples t-test),F-test (One-way ANOVA)และ Pearson การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีขอ้สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี อาชีพพนักงานเอกชน 
รายได ้30,000 – 65,000บาท สถานภาพโสดซ่ึงความส าคญัของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เหตุผลของการซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลของตดัสินใจซ้ือเพราะ
พร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัที และเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูกกวา่คอนโดท่ีก าลงัสร้าง โดยอยูใ่นระดบั
มาก  

2. ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา
ต่างกนั ดา้นเหตุผลการตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูกกวา่คอนโดท่ีก าลงัสร้างแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั  
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3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานครของ
ผูบ้ริโภคทุกด้านคือด้านเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือเพราะพร้อมเขา้อยู่ได้ทนัทีและด้านเหตุผลของการ
ตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูกกวา่คอนโดท่ีก าลงัสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1. บทน า 
คอนโดมิเนียมเข้ามาในชีวิตคนไทยมาตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2526 ถ้านับเวลามาถึงปัจจุบนัก็ผ่านมา

ประมาณ 34 ปีแล้วคอนโดมิเนียมคือท่ีอยู่อาศัยยอดนิยมส าหรับคนในเมืองเพราะจุดเด่นเร่ืองความ
สะดวกสบายใกล้แหล่งความเจริญทั้ งห้างสรรพสินค้า ระบบขนส่งมวลชน สถานศึกษา แหล่งงาน 
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาท าเลท่ีไดอ้ยู่แลว้เทียบกบัราคาก็ถือว่าถูกกว่าการซ้ือท่ีดินปลูกบา้นกลางเมืองหลาย
สิบเท่าปัจจุบนัมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่เพิ่มมากข้ึนความนิยมก็ยงัคงมีต่อเน่ืองตราบเท่าท่ีธนาคาร
ยนิดีปล่อยสินเช่ือใหก้บัผูบ้ริโภค แนวคิดการยา้ยเขา้มาอยูเ่ขตเมืองยงัมีอยูต่่อเน่ืองเพราะแหล่งเงินแหล่งงาน
มกักระจุกอยูใ่นเขตเมือง 

พิจารณาท าเลท่ีตั้ งในกรุงเทพมหานครมีหลายท าเลท่ีเป็นใจกลางเมือง โดยหน่ึงในท าเล             
ใจกลางเมืองนัน่คือ เขตวฒันาเน่ืองจากเขตวฒันามีการผสมผสานระหว่างท่ีพกัอาศยัศูนยธุ์รกิจและแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีลงตวัรวมถึงการคมนาคมท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีต้องการอยู่อาศยัของคนรุ่นใหม่ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ดึงดูดนกัลงทุนให้เขา้มาท าการพฒันาสร้างโอกาสทางธุรกิจไดห้ลากหลาย ท่ีดินบนท าเลเขต
วฒันาจึงมีการเติบโตของอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง แมว้า่มูลค่าของท่ีดินมีราคาสูงทุกปีก็ตาม  

โดยเขตวฒันามีท่ีพกัอาศยั ศูนยธุ์รกิจ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีลงตวั รวมถึงการคมนาคมซ่ึงท าให้
เขตวฒันาเป็นสถานท่ีต้องการของผู ้พฒันาอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเข้ามาพฒันาและท าให้เขตวัฒนามี
ภาพลกัษณ์ของยา่นเป็นท่ีอยูอ่าศยัระดบั Hi-endและดว้ยการพฒันาของพื้นท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบ
ครันมีทั้งร้านคา้ แหล่งงาน สาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมท่ีสะดวกไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัท าเลน้ีและ
ดึงดูดให้เขา้มาอยู่อาศยัมากข้ึน ส่งผลให้อสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนใหม่ประเภทท่ีอยูอ่าศยัเหมาะกบักลุ่มผูมี้
ก าลงัซ้ือสูงและตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวติในการอยูอ่าศยั  

มาดูท่ีผลตอบแทนกันบ้างคอนโดเขตวฒันานั้นโดยเฉล่ียแล้วจะได้อัตราผลตอบแทนอยู่ท่ี                 
5%-6% สามารถปล่อยเช่าไดเ้ร่ิมตน้ขนาด 1 หอ้งนอน (ขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร) ประมาณ15,000-18,000 
บาทต่อเดือนซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกบัท าเลอ่ืน แต่ราคาน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ปัจจยัต่างๆของโครงการ หากเป็นโครงการท่ีใกลร้ถไฟฟ้าหรืออยูใ่นกลุ่มคอนโดระดบั Hi-endมีการตกแต่ง
ท่ีหรูหรากวา่ปกติก็อาจจะมีราคาค่าเช่าท่ีสูงกวา่น้ีไดร้วมถึงอายขุองอาคารดว้ยหากโครงการท่ีก่อสร้างเสร็จ
ใหม่ๆ มกัมีราคาค่าเช่าท่ีสูง หลงัจากนั้น 2-3 ปีก็อาจจะมีราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งข้ึนและลงข้ึนอยูก่บัสภาพ
ตลาดและคู่แข่งท่ีเกิดข้ึนใหม่ดว้ย 
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ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเหตุผลของการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ท าให้ผูท่ี้ก  าลงัจะตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออยู่อาศยัหรือลงทุนสามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ก  าลงัจะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ของผูบ้ริโภคโดยจ าแนกขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้
2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดกับเหตุผลของการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาเหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานครของ
ผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลการตดัสินใจซ้ือเพราะพร้อมเขา้อยูท่นัทีและ ดา้นเหตุผลการตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูก
กวา่คอนโดท่ีก าลงัสร้าง 

 
3.สมมติฐานการวจิัย 

3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลใหเ้หตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

3.2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงทเพ
มหานคร 
 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 เพื่อเป็นแนวทางให้ผูข้ายคอนโดมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร น าผลการวิจยัมา

ศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัเหตุผลการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
4.2 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 
5.ขอบเขตในการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้มีเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณโดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง 

n=z2/4e2 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และให้มีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตวัอย่าง 385 คน (กลัยา               
วานิชยบ์ญัชา 2550: 14) 

 

6. ระเบียบการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อ

ศึกษาเร่ืองเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลักษณะ
ค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน5 ขอ้
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส โดยค าถามแต่ละขอ้แสดงประเภทขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ขอ้ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
ขอ้ 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ขอ้ 3 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
ขอ้ 4 รายได ้เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ขอ้ 5 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นลกัษณะค าถามแบบให้

เลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) จ  านวน 18 ขอ้ ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ 
9 ขอ้ดา้นราคา 3 ขอ้  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 2 ขอ้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4 ขอ้ โดยใช้ระดบัวดั
ขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั  

ส่วนท่ี3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมือสองใน
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร เป็นลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียวและเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-ended Question) จ  านวน 3ขอ้ โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (interval Scale) เป็นการวดั
แบบ Likert Scale มี 5 ระดบั  
 

7. ผลการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ือง เหตุผลของการตดัสินใจการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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ผลการศึกษาข้อมูลผู ้บริโภคเหตุผลของการตัดสินใจซ้ือคอนโดมือสองในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ของผูบ้ริโภคจ านวน 385 คน พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 52.5 โดยมีอายุระหวา่ง 36-45ปี คิดเป็นร้อยละ 41.82 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อย
ละ 39.22 มีรายได ้30,001-65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.9 สถานภาพสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ 74.29 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ผลขอ้มูลพบวา่ส่วนประสมการตลาดของคอนโดมือ
สองในเขตวฒันาในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีมากโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.10 พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.13 รองลงมาด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.10 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.09 และดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียท่ี 4.08  

ผลการศึกษาผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ขอ้พบวา่ 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การออกแบบภายในท่ีตรงต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.24 พบว่าอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด ดา้นราคา ขอ้พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ราคาซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่ออยูอ่าศยัมีค่าเฉล่ีย4.12 อยู่
ในระดบัมาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ขอ้พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท าเลท่ีตั้งใกลท่ี้คมนาคม
เช่น BTS ,MRT มีค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่ในระดบัมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ขอ้พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายจากสถาบนัการเงินมีค่าเฉล่ีย 4.23 อยูใ่นระดบัมาก 

ผลศึกษาข้อมูลของเหตุผลของการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิ เ นียมมือสองในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลขอ้มูลเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมือสองในเขตวฒันา พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 

ผลการศึกษาตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส
กบัตวัแปรเหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา โดยใช้ T-test and F-Test พบว่าดา้น
อายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันาต่างกนั ในดา้นเหตุผล
การตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูกกวา่คอนโดท่ีก าลงัสร้าง  

ผลการศึกษาตวัแปรปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่ง เส ริมการตลาดกับตัวแปรเหตุผลการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิ เ นียมมือสองในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานครดา้นเหตุผลมการตดัสินใจซ้ือเพราะพร้อมเขา้อยูไ่ดท้นัที และดา้นเหตุผลการตดัสินใจซ้ือ
เพราะราคาถูกกวา่คอนโดท่ีก าลงัสร้าง โดยใช ้Pearson Correlation พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย สัมพนัธ์กบัเหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานครด้าน
เหตุผลมการตดัสินใจซ้ือเพราะพร้อมเขา้อยู่ได้ทนัที และด้านเหตุผลการตดัสินใจซ้ือเพราะราคาถูกกว่า
คอนโดท่ีก าลงัสร้าง 
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8.อธิปรายผลการศึกษา 
อธิปรายผลการศึกษาเร่ืองเหตุผลของการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
8.1 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของคอนโดมิเนียมือสองในเขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมในระดบัมาก  ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ธงชยั ชูสุ่น (2556)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเพื่อพิจารณาทุกตวั
แปรจะเห็นวา่ความส าคญัสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความหลากหลายของส่ิงอ านวย       ความสะดวก ในการ
เดินทางและการมอบส่วนลดพิเศษตามล าดบั   

8.2 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของคอนโดมิเนียมมือสองในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ดา้นราคาในภาพรวมในระดบัมาก ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จา
ตุรงคกุล (2546) ได้สรุปองค์ประกอบส่วนประสมการตลาดว่าด้วยส่วนประสมทางด้านราคา (The Price 
Mix) เป็นการผสมหรือรวมระหว่างราคาเบ้ืองตน้ (Basic Price) ตวัปรับราคาสินเช่ือและขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การยึดครองและขนส่งสินคา้ส่วนประสมทางดา้นราคาแตกต่างกนัไปแลว้แต่ขอ้เสนอขายของบริษทัในการ
สร้างส่วนประสมทางดา้นราคาเร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาอุปสงคข์องผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูต่น้ทุนเป็นปัจจยัท่ีสอง
เน่ืองจากตอ้งก าหนดราคาสินคา้ให้คุม้กบัตน้ทุนและตอ้งค านึงถึงก าไรขององค์การธุรกิจขั้นต่อไปก็คือ
จะตอ้งท าการตดัสินใจเก่ียวกบัปฏิกิริยาของคู่แข่งขนัองค์ประกอบของส่วนประสมทางด้านราคาอาจจะ
แตกต่างกนัทั้งในดา้นสภาพของตวัปรับราคา (Price Alterations) ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสินเช่ือตลอดจนถึงราคาท่ี
คิดเอากบัการขนส่งและการจดัการสินคา้ 

8.3 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของคอนโดมิเนียมมือสองในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อาทิตยา อัยยะวรากูล (2552) เร่ือง ปัจจัยการตลาด ค่านิยม แรงจูงใจและแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมเซ็นทริก ซีนของบมจเอส ซี แอสเสท ของผูบ้ริโภคได้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด  
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสามารถเก็งก าไรได ้เม่ือขายต่อและรองลงมาคือราคาสมเหตุผลเม่ือเปรียบเทียบ
กบัคอนโดมิเนียมของบริษทัอ่ืนในท าเลเดียวกนั   

8.4 ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของคอนโดมิเนียมมือสองในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมในระดบัมาก ผลการศึกษาสอดคล้องกบั
งานวจิยัของภทัทช์นก ประตูแกว้ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมีเนียมใกล้สถานีไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการขายและภาพลกัษณ์สินคา้เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใกลส้ถานี
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ 
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8.5 ผลเปรียบเทียบปัจจัยเหตุผลของการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภคโดยจ าแนกเป็น เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และสถานภาพสมรส สามารถแบ่งได้
เป็นสอดคลอ้งกบัสสมติฐานและไม่สอดคลอ้งดงัน้ี 

 8.5.1เพศ รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส ไม่สอดคลอ้ง 
 8.5.2 อายุ สอดคลอ้ง โดย อายุ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เหตุผลของการซ้ือคอนโดมิเนียมท่ี

ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวท้ั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้และบริการใดนั้นเพราะว่ามีส่ิงจูงใจบางประการซ่ึงถูกกบัเหตุผลของการตดัสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมและวยัท างานเป็นวยัท่ีตอ้งการความส าเร็จในชีวิตเพื่อสร้างชีวิตครอบครัวต่อไปท าให้มีการ
เลือกท่ีอยูอ่าศยัให้สนองต่อความตอ้งการมากท่ีสุดผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปริญลกัษิตานนท์ 
(2536) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่หมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ทั้งน้ีหมายถึงการบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อนและมีส่วนใน
การก าหนดให้มีการกระท าโดยกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อน (Precede) หมายถึงลกัษณะทางพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้นมีการยวนการทางจิตวทิยาและสังคมวทิยาท่ีมีส่วน
สร้างสมและขดัเกลาทศันคติรวมทั้งค่านิยม 

8.6 สรุปความสัมพนัธ์ปัจจยัการตลาดกบัเหตุผลของการซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภคพบวา่ 

 8.6.1 ปัจจยัการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีไม่ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 8.6.2 ปัจจยัการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคาและดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั
เหตุผลของการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิ
ริวรรณเสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ไวว้า่พฤติกรรมซ่ึง
ผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือการใชก้ารประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ์และการบริการซ่ึงคาดวา่จะสนอง
ความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk. 1994:5) หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและ
การกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเดียวกันการซ้ือและการใช้สินคา้นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาด
ของธุรกิจ (2) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของการตลาด(Marketing Concept) ท่ีวา่การท าให้ลูกคา้พึง
พอใจด้วยเหตุน้ีจึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้
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9.ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
9.1 คอนโดมือสองในเขตวฒันาท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขต 

วฒันา กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดคือคอนโดมิเนียมมือสองท่ีติดแหล่งคมนาคม เช่นมีระบบขนส่งรถไฟฟ้า
BTS และ MRT ดงันั้นผูท่ี้จะเป็นเจา้ของท่ีหวงัวา่จะขายหรือเปล่าเช่าคอนโดในยา่นน้ีควรให้ความส าคญัต่อ
การเลือกซ้ือคอนโดท่ีติดแหล่งคมนาคมเหล่าน้ี 

9.2 จากผลการวิจยัจะเห็นวา่อายุ 26-35 ปี เป็นช่วงอายุท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือคอนโดมือสองใน
เขตวฒันา กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ดงันั้นนกัการตลาดจึงควรใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเช่น ท าเลท่ีตั้งใกลท่ี้คมนาคมเช่น BTS, MRT, ราคาซ้ือท่ีเหมาะสมเพื่ออยูอ่าศยั 
การออกแบบภายในท่ีตรงต่อความตอ้งการ เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลการตดัสินใจซ้ือ 

9.3 จากระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง เหตุผลการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองในเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร กบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงสูงกวา่ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้นนกักาตลาดจึงให้ความส าคญักบัการท าการตลาดใน
ส่วนประสมทางการตลาด 2 ดา้นน้ีเช่นท าเลท่ีตั้งใกลท่ี้คมนาคมเช่น BTS, MRT และ ราคาซ้ือท่ีเหมาะสม
เพื่ออยูอ่าศยั 
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