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บทคัดย่ อ
ในปั จจุ บนั ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศไทยมี การเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและไม่ทดั เทียมกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วความเจริ ญทางเศรษฐกิจจะรวมอยู่
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จึงเป็ นเหตุจูงใจทาให้ประชากรจากทุกสารทิศย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบท
เข้ามาอยู่ในกรุ งเทพมหานครมากขึ้ น ส่ งผลให้กรุ งเทพมหานครต้องรองรั บการย้ายถิ่ นฐานของ
ประชากรต่างพื้นที่ ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของประชากรนอกพื้นที่น้ นั ก่อให้เกิ ดความต้องการที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่เนื่ องจากที่ อยู่อาศัยในแนวราบในตัวเมื องมี น้อยและราคาสู งมาก ทาให้
ประชาชนส่ วนใหญ่เปลี่ยนไปเลือกที่อยูอ่ าศัยในรู ปแบบใหม่ คือ ที่อยูอ่ าศัยในแนวสู ง การศึกษาใน
ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่าง 390 คน ด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) นามาวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคลกับปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชี พ จานวนสมาชิ กในครอบครัว และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ด้วยค่าสถิ ติไคสแควร์
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึ ก ษาข้อมู ล ทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัวอย่า ง พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่า ง
21 – 30 ปี ระดับการศึกษาสู งสุ ดคือ ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั
เอกชน มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่พกั อาศัยร่ วมกัน 3 – 4 คนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
20,001 – 40,000 บาท ด้านพฤติกรรมการซื้ อคอนโดมิเนี ยม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมของโครงการลุมพินี (LPN) แบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ 31 - 40 ตารางเมตร มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อคอนโดมิเนี ยมอยูท่ ี่ 1,500,001 – 2,000,000 บาท มีช่องทางชาระเงินเพื่อโอน
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กรรมสิ ทธิ์ โดยใช้สินเชื่ อจากสถาบันการเงิ น กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม
ในช่ วงดาเนิ นการก่อสร้ าง และใช้ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาคอนโดมิเนีย มก่อนตัดสิ นใจซื้ อ 1 – 3
เดือน ก่อนตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมจากสานักงานขาย ซึ่ งบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่สุดคือ บิดา / มารดา /ญาติพี่น้อง และมีวตั ถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมเพื่อ
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่างเมื่อจาแนกตามด้านส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านนั้น
สรุ ปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสาคัญมากที่สุด ส่ วนด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีระดับความสาคัญมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลกั บ ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ยมในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชี พ จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อปั จจัยของการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภค
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อเสนอแนะ คื อ ผูป้ ระกอบการคอนโดมิ เนี ย มนั้น ควรมี ก ารพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและการออกแบบให้มีความทันสมัย ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
และภายนอกอาคารที่เข้มงวด มีพ้ืนที่ส่วนกลางที่เพียงพอเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ในด้านราคา ควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและทาเลที่ต้ งั มีทางเลือกในการชาระเงินอย่าง
หลากหลาย ด้านการจัดจาหน่าย ควรมีการนาเสนอห้องตัวอย่าง มีการนาเสนอโมเดลให้ผบู้ ริ โภค
เห็นภาพโดยรวม เพื่อให้ผบู้ ริ โภคใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และด้านส่ งเสริ มการตลาด ควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัด ทาโปรโมชัน่ เช่ น การลดราคาพิเศษในช่ วงเทศกาล จัดกิ จกรรมเพื่อ
สังคม เป็ นต้น เพื่อเป็ นการกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม
เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
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