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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านบริการ และด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คนใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้น ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ANOVA, T-test, F-test  ในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงท่ีมีช่วงอายุ  31 – 40 ปี กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนมากมีสถานภาพสมรส  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ซ่ึงมีระดบัรายได ้ 

10,001 – 20,000 บาทและประกอบอาชีพพนกังาน ส่วนความคิดเห็นต่อท่ีมีต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สําหรับส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นบุคลากรมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ 
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ดา้นการบริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นผลิตภณัฑ์  พฤติกรรมท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอย่างตอ้งการราคาของคอนโดมิเนียมมือ

สองท่ีต้องการซ้ือ  ราคาตั้ งแต่ 0.5 – 1 ล้านบาท  กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 1-6 เดือน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองคือ บุคคลในครอบครัว / ญาติ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสาร

คอนโดมิเนียมมือสองผ่านนิตยสาร  และช่องทางท่ีช่วยในการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองคือติดต่อโดยตรงจากโครงการ  เม่ือทาํการเปรียบเทียบลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผู ้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ในขณะเดียวกัน พบว่า 

สถานภาพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจทางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมท่ีช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย  และดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : คอนโดมิเนียมมือสอง 

    Abstract 

 The study in this The purpose of the study population. Affecting  the 

decision to buy a condominium in Bangkok's residents. To study the relationship 

between decision making and the marketing mix including product pricing and 

distribution locations. The promotion, marketing and field service personnel and 

process. Affecting the decision to buy a condominium. Of those living in 

Bangkok. The sample consisted of 400 questionnaires to collect information. 
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And data analysis and data processing. Computer programs can help in the 

process. Were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation 

ANOVA, T-test, F-test analysis. The results showed that most respondents. 

Males than females at the age of 31 - 40 years, most were married. With a 

bachelor's degree. The income levels from 10,001 to 20,000 employees and 

professionals. The reviews on the marketing mix factors affecting the decision 

to buy a condominium in Bangkok's residents. The overall level. For the 

marketing mix to influence the decision to buy a condominium in Bangkok's 

residents that the people have the highest level, followed by the process. 

Services. The promotional pricing and distribution channels. And products.   

Behavior in the decision to buy a condominium. Of those living in Bangkok. 

Found that the price of a condominium to the purchase price of 0.5 - 1 million 

baht for a period of 1-6 months to buy a condominium that has influenced the 

decision to buy a condominium is. Family members / relatives were there to get 

information about the condominium through a magazine. And channels in the 

direct purchase of a condominium project.  

Demographic characteristics were analyzed. Different influence on the 

decision to buy a condominium. Bangkok's residents is no different. Meanwhile, 

the status and income level has a different decision on the marketing mix and 

marketing different. Statistically significant at the 0.05 level by the marketing 

mix is associated with behaviors that help you buy a condominium in Bangkok's 

residents found that the marketing mix. Product pricing and distribution 

channels. And personnel. And the process. Are correlated with the decision to 

buy a condominium. Of those living in Bangkok. Statistically significant at the 

0.05 level. 

KEYWORDS : CONDOMINIUM 
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1. บทนํา 

 ท่ีอยูอ่าศยั ถือเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์ย่างหน่ึงในปัจจยั 4 

และเม่ือความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว และ เป็นส่ิงท่ีแสดงสถานะความเป็นอยู่ในสังคม ความมัน่คง และความ

ปลอดภยัในชีวติ ท่ีอยูอ่าศยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ เช่น บา้น

เด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ โรงเรือนต่างๆ และ ท่ีอยู่อาศยัแนวตั้ง เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ท

เมน้ท ์(ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2552) ปัจจุบนัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัมีเพิ่มมากข้ึน

เน่ืองจากความเป็นอยู่ของประชาชนเปล่ียนแปลงไป ครอบครัวเดิมอยู่กันเป็น

ครอบครัวใหญ่ เปล่ียนเป็นแยกออกมามีครอบครัวเองหลังจากแต่งงาน หรือแยก

ออกมาทาํงานโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจยา่นใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเป็น

เมืองหลวงของประเทศไทยมี จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 63,891,000 คน (สถาบนัวิจยั

ประชากรและและสังคม ,2554) และในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีจาํนวนประชากร

ทั้งส้ิน  6,674,000 คน (สถาบนัวิจยัประชากรและและสังคม ,2554)  ความเจริญทาง

เศรษฐกิจนั้นมกัจะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นเมืองหลวง หรือพื้นท่ีหลกัทาํใหบุ้คคลท่ีไม่ไดเ้ป็น

คนพื้นท่ีนั้นๆ ต้องยา้ยถ่ินฐานจากสถานท่ีเดิมเพื่อมาทาํงาน หรือศึกษาหาความรู้ 

ดงันั้นความเจริญดงักล่าวจึงเป็นเหตุจูงใจทาํให้ประชากรจากทุกสารทิศยา้ยถ่ินฐาน

จากเขตชนบทเขา้มาอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึนเพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีในการดาํเนินชีวิต

ในเมืองและแนวรถไฟฟ้า เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการลดตน้ทุนการเดินทาง 

 ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจวา่ในแทท่ี้จริงแลว้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ปัจจยัใดเป็น

ปัจจยัท่ีดึงดูดให้ผูบ้ริโภคนั้นเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองเพื่อท่ีจะไดน้าํส่วนตรงน้ี

เขา้ไปปรับปรุงเพื่อนาํไปใชใ้นการกาํหนดราคาประมูลซ้ือเป็นขอ้มูลให้แก่ผูบ้ริหาร

และฝ่ายการตลาดสําหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และเป็นแนวทางในการ

กาํหนดราคาขายทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม (มือสอง) ของผูอ้ยู่อาศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ิจยัจึงอยากทาํการศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ลกัษณะของ

ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยักาํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณประชากร

กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545: 26) โดย

กาํหนดความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 385 คน 

และสาํรองไวป้ระมาณ 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 คนซ่ึงทาํ

การเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  

2.  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย เร่ืองราคาของคอนโดมิเนียมมือ

สองท่ีท่านตอ้งการซ้ือ เร่ืองระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เร่ืองผูมี้

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียม

มือสองผา่นส่ืออะไร เร่ืองช่องทางท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยูอ่าศยัในเขต กทมฯ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

กรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

กบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 

    ตัวแปรอสิระ                                    ตัวแปรตาม  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

2.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง  

ในการการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏี แนวความคิดและรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทางในการวจิยั โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในการศึกษาดงัน้ี  

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยด้านการตลาด  

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3. ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย 

4. การสง่เสริมการตลาด 

5. บคุลากร 

6. บริการ 

7. กระบวนการ 
 

 

 

 

การตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผู้

อยูอ่าศยัในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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1.  แนวความคิดเก่ียวกบัคอนโด 

 คอนโดนมิเนียมในประเทศไทย คาํจาํกดัความของคาํว่า “อาคารชุด” หรือ

คอนโดมิเนียม คืออาคารท่ีสามารถแยกการถือครองกรรมสิทธ์ิไดเ้ป็นส่วนๆโดยแต่ละ

ส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล (Personal Property) และอีกส่วน

หน่ึงคือกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง (Common Property) ซ่ึงจะระบุไวใ้น

หนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด (Master Deed or Claration)คอนโดมิเนียมในประเทศไทย

เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 กลางกรุงเทพ มหานคร ถนนราชดาํริแถวๆ ส่ีแยกราชประสงค์

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมรีเจนท ์กรุงเทพมหานคร (Regent Bangkok) ปัจจุบนัในยุคแรกๆ 

โครงการไม่ประสบความสาํเร็จเพราะยงัใหม่มากในการอยูร่่วมกนัแบบอาคารชุดของ 

สังคมไทย หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2516 ก็มีกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศทางด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ถบประเทศสิงคโปร์และ ฮ่องกงพยายามท่ีจะสร้างคอนโดมิเนียม

เพื่อสนองความตอ้งการของคนเมืองกรุงท่ี คาดว่าจะมีปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการ

เดินทางหลังจากประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวงัเอาไวเ้พราะยงัติดปัญหาเร่ือง

กฎหมาย สิทธิ การถือครองและอุปนิสัยของคนไทยยงัยดึติดกบัการอยูแ่บบครอบครัว

ใหญ่ 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมี

ความแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือ

ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดม

คติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ี

เป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะ

เติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคล

จะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป  
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 การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภค

ก็ตอ้งแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ จาก

แหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี  

 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูล

จากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด วิธีการท่ี

ผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูล

เก่ียวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคดัสรรในการท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือจาก

หลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราใน

ตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและ

สถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูด่ว้ย  

 การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

ตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั 

คือ ผลิตภณัฑ์บางอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน 

แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการขอ้มูลหรือระยะเวลาในการตดัสินใจนานนกั 

(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : 53-55) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดต้ามระดบัของความพยายามในการแกปั้ญหา คือ  

พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่

พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าได้

หรืออาจมีการแนะนาํใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้

นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ทาํให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้

นอ้ยลงตามไปดว้ย 

     

 

 

การรับรู้

ปัญหา 

การ

ค้นหา

 

การ

ประเมิน

 

การ

ตดัสนิใจ 

ซือ้ 

พฤติกรรม

หลงัจากซือ้ 



63 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ท่ีมา : Kotler,Phillip. (2003). Marketing Management Pearson International Edition. 

P.181 

 3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความ

แตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํให้การ

ตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ี

มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

  ปัจจัยด้านวฒันธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินชีวิตท่ี

สังคมเช่ือถือวา่เป็นส่ิงดีงามและยอมรับมาปฏิบติั เพื่อใหส้ังคมดาํเนินและมีการพฒันา

ไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามวฒันธรรมเพื่อการอยู่

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกัน 

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการพื้นฐานและพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคล

จะเรียนรู้เร่ืองค่านิยม ทศันคติ ความชอบ การรับรู้ และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น 

จะตอ้งผ่านกระบวนการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว และสถาบนัต่างๆใน

สังคม คนท่ีอยูใ่นวฒันธรรมต่างกนัยอ่มมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั การกาํหนด

กลยทุธ์จึงตอ้งแตกต่างกนัไปสาํหรับตลาดท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั 

  ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor)  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั

และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  

 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพล

จากลกัษณะส่วนบุคคลของคนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor) หรือปัจจยัภายใน การเลือกซ้ือ

ของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภค

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ปัจจยัภายใน 

  แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 เสรี วงษม์ณฑา (2547: 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

(MarketingMix หรือ 4Ps) ไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
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การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ

ติดต่อส่ือสารขององค์การจากความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่าส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีองคก์รใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีทาํการตอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

2.นําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกตามหมวดหมู่และแจงนับความถ่ี (Frequency 

Distribution) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และคิดเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) 

4.การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้ งการวิเคราะห์เพื่อหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 เพื่อ

อธิบายความสัมพนัธ์ของสมมติฐานแต่ละขอ้ 

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ท่ีมีช่วงอายุ  31 – 40 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีสถานภาพสมรส  มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  ซ่ึงมีระดบัรายได ้ 10,001 – 20,000 บาทและประกอบอาชีพพนกังาน 

ส่วนความคิดเห็นต่อท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู ่ใน
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ระดบัมาก สาํหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสองของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นบุคลากรมีระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ด้านการบริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์  พฤติกรรมท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ตอ้งการราคาของคอนโดมิเนียมมือสองท่ีตอ้งการซ้ือ  ราคาตั้งแต่ 0.5 – 1 ลา้นบาท  

กลุ่มตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 1-6 เดือน  บุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองคือ บุคคลในครอบครัว / ญาติ กลุ่ม

ตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผา่นนิตยสาร  และช่องทางท่ีช่วยใน

การตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองคือติดต่อโดยตรงจากโครงการ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  

ระดับการศึกษา  ระดับรายได้  อาชีพ  แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพ และระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันมีมีการ

ตดัสินใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่  ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  และด้านบุคลากร และด้าน

กระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 1: แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั t F Sig. 

เพศ ชาย/หญิง 1.501 - 0.134 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม  1.202 0.309 

สถานภาพ ระหวา่งกลุ่ม  0.106 0.957 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม  0.223 0.880 

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม  1.603 0.173 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

1.663 0.143 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 2: แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยู่

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั t F Sig. 

ราคาท่ีท่านตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม  1.555 0.147 

ระยะเวลาการซ้ือ ระหวา่งกลุ่ม  4.698 0.003* 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

0.117 0.912 

การรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือ ระหวา่งกลุ่ม  5.641 0.000* 

ช่องทางท่ีช่วยในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

3.753 0.011* 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง จาํแนก

ตามเพศ พบว่า ผู ้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือในการตัดสินใจซ้ือ



67 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

คอนโดมิเนียมมือสอง จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั   

ผู ้บ ริโภคท่ี มีส ถานภา พส มรสแตกต่าง กัน มีผ ลต่อกา รตัดสิ นใ จซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั   

ผู ้บ ริ โภ ค ท่ี มี ระ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า แต ก ต่า ง กัน มี ผ ล ต่ อก า ร ตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

จากผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ 

จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอมอร วงษ์ศิริ (2546) พบว่า ประชากรท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ต่างกนั ใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม

และรายดา้นแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นวฒันธรรม  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นกฎหมายใชแ้ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

มือสองเร่ืองระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผ่านส่ือ ในภาพรวม พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผา่นส่ือ เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ดา้น พบวา่ มีเพียงดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือเร่ืองการรับรู้ข่าวสารคอนโดมิเนียมมือสองผา่นส่ือ 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองช่องทางท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง ในภาพรวม 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเร่ืองช่องทางท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสอง เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า  ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

จา ก ผ ล ก า รวิจัยส รุป ไ ด้ว่ า  ผู ้ตอบ แบ บ ส อบ ถ า ม มีก า รตัด สิ นใ จ ซ้ื อ

คอนโดมิเนียมมือสอง ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเอมอร  วงษ์ศิริ 

(2546) ท่ีพบวา่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยู่อาศยัโดยรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ควรมีการปรับปรุงคุณภาพในการสร้างคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะส่ิงอานวย

ความสะดวก เช่นสาธารณูปโภค ต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน เพื่อเป็นการสร้าง

ความแตกต่าง ความน่าสนใจใหก้บัผูบ้ริโภค  

- ภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการให้ความสําคญัในเร่ืองรูปแบบ คุณภาพ

ของคอนโดมิเนียมเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีดีและเดียวกนั 

ดา้นราคา 

- ควรกาํหนดเง่ือนไขและระยะเวลาในการชาระเงินในหลายรูปแบบ และ

น่าสนใจ หรือดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่น กาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 0% ระยะเวลา 6  ถึง 12  

เดือน, เงินดาวน์ตํ่า หรือผอ่นนาน ดอกเบ้ียตํ่า ฯลฯ  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- ควรจดังานแสดงสินคา้ตามสถานท่ีและงานมหกรรมบา้นและท่ีดินต่างๆ ท่ี

เก่ียวกบังานบา้นและท่ีดิน เพื่อเป็นการขายและประชาสัมพนัธ์สินคา้  
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- ควรจดัให้มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นทางอินเตอร์เน็ต และมีการ

ประชาสัมพนัธ์ website ของโครงการทางส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ โดยมีการจดัทา website 

ให้มีความน่าสนใจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการ ให้มาก

ยิง่ข้ึน เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้  

ดา้นการส่งเสริมการขาย  

- ควรให้ส่วนลดพิเศษกบัผูบ้ริโภค เช่นการจบัฉลาก ชิงโชค มีของแถม เพื่อ

เป็นการดึงดูดใจ ผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง  

 ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสอง ของผูอ้ยูอ่าศยัในเขตอ่ืนๆ และในปริมณฑลเพิ่มเติม เพื่อนาํมา

เป็นขอ้มูลในการวางแผนการตลาด และปรับปรุงธุรกิจใหดี้ข้ึน  
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