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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ 1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจ
ซื้อ คอนโดมิเ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร 2) เพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ พ่ี กั อาศัยคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา น
การหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย ทางการตลาดใช้สถิติส หสัมพัน ธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่ มตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย มีอ ายุ 31 - 50 ปี สถานภาพสมรส มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปั จจัย ทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่อ การตัดสิน ใจซื้อคอนโดมิเนีย มคอนโดมิเนีย มในกรุงเทพมหานครทัง้ หมด
4 ปั จจัย ได้แก่ ชือ่ เสียงภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ ทาเลทีต่ งั ้ และราคา และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณ
ู ได้แก่
2
ŷ = .645+.288(X5)+.195(X1)+.188(X3)+.142(X2) ; R = 0.664
คาสาคัญ: ปั จจัยทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

Abstract
This research aims 1) to study the relationship model of marketing factors with buying decisions
of Condominium in Bangkok. 2) to study the factors influencing to buying decisions of Condominium in
Bangkok. Sample consisted of people staying at Condominium in Bangkok. Sampling was done of 400
people by descriptive statistics, the average percentage and standard deviation. The correlation was used
to Pearson product moment correlation coefficient and a multiple linear regression with stepwise.
The results of the study showed that most of samples were male, 31 - 50 years of age, married, 2 person
in family, employed professionals with a bachelor's degree and a monthly income between 30,001 - 40,000
baht. Marketing factors and the image factor were influencing to buying decisions of Condominium in
Bangkok with 4 variables include the image, product, place and price and a multiple linear regression
equation. ŷ = .645+.288(X5)+.195(X1)+.188(X3)+.142(X2) ; R2 = 0.664
Keywords: Marketing factors, Consumer Buying Decisions, Condominium in Bangkok
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บทนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและแตกต่างกัน
ในแต่ละพืน้ ทีซ่ ง่ึ โดยส่วนใหญ่แล้วความเจริญทางเศรษฐกิจมักกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหรือเมืองหลวง ความเจริญ
ดังกล่ าวจึงเป็ น เหตุ จูงใจทาให้ประชากรจากทุกภาคย้ายถิ่นฐานจากเขตชนบทเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากขึ้น
เพื่อแสวงหาโอกาสทีด่ ใี นการดาเนินชีวติ ส่งผลให้จานวนประชากรเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลซึ่งเป็ นศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องรองรับ
การย้ายถิน่ ฐานของประชากรต่างพืน้ ทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ ทุกปี และกลายเป็ นแหล่งทีพ่ กั อาศัยตามความต้องการทีอ่ ยู่ อาศัย
เพิ่มขึ้น แต่ เนื่อ งจากที่อยู่อ าศัยแบบปกติ คือ ที่อ ยู่อ าศัยในแนวราบในตัวเมืองมีน้ อยและราคาสูงมาก ทาให้
ประชาชนส่วนใหญ่หนั ไปเลือกที่อยู่อ าศัย ในรูปแบบใหม่คอื ที่อยู่อาศัยในแนวสูง และการเลือกที่อยู่อาศัย ใน
รูปแบบใหม่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อห้องชุดเพือ่ ลดระยะเวลาในการเดินทางไปทางาน เพราะส่วนใหญ่จะมีบา้ นอยู่ใน
แถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Real Estate Information Center, 2018)
พฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยและความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะเฉพาะของ
คอนโดมิเ นี ย มที่ส อดคล้อ งกับ รูป แบบการใช้ช ีว ิต แบบใหม่ท่ีเ น้ น ครอบครัว ขนาดเล็ก มีพ้ืน ที่พ อเหมาะกับ
ความต้องการ การดูแลไม่ยุ่งยากเหมือนบ้านเดี่ยวหรือทาวน์ เฮาส์ และมีสงิ่ อานวยความสะดวกครบครัน เช่น
ห้อ งฟิ ต เนส สระว่ายน้ า ร้านซักรีด ที่จอดรถ ฯลฯ อีกทัง้ ทาเลที่ต งั ้ ของคอนโดมิเนีย มส่ ว นใหญ่ ย งั อยู่ ใ นจุ ด
ทีเ่ ดินทางได้สะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ และปั จจัยทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งทีท่ าให้ประชาชนตัดสินใจ
ซื้อ คอนโดมิเนีย มคือ ระดับราคาขายที่ต่ ากว่ าที่อ ยู่อ าศัย ในแนวราบแต่ ส ามารถมีกรรมสิท ธิก์ ารถือ ครองได้
เหมือ นกัน เมื่อ ความต้อ งการซื้อ ที่อ ยู่อ าศัย ประเภทคอนโดมิเ นี ย มของประชาชนเพิ่ม ขึ้น ผู้ป ระกอบการ
จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการสร้างคอนโดมิเนียมออกมาหลากหลายโครงการเพื่อเป็ นตัว เลือก
หนึ่ ง ของประชาชน ธุ ร กิจ คอนโดมิเ นี ย มใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้า นปั จ จัย ทางการตลาดโดยพยายามเสนอสิ่ง ต่ า งๆ
ทัง้ ด้านรูปลักษณ์โครงการ สถานทีต่ งั ้ สิง่ อานวยความสะดวก ฯลฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
และเมือ่ ลูกค้าได้ตดั สินใจซื้อคอนโดมิเนียมไปแล้ว ความรูส้ กึ หลังการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็ นไปได้ทงั ้ ความพึงพอใจ
และไม่พ ึงพอใจ ซึ่งความรู้ส ึกนัน้ จะมีผ ลต่ อ พฤติกรรมหลังการซื้อ เช่น การบอกต่ อ ถึงประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั
หรือการตัดสินใจซื้อซ้า เป็ นต้น (จตุรงค์ อมรรัตน์, 2552)
จากบทน าดังกล่ าว ผู้ว ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่อง "ปั จจัย ทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร" เพื่อ หาปั จ จัย ส าคัญ ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร และข้อ มูล ที่ไ ด้จากงานวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้ทราบว่าในปั จจุบนั นี้โ ครงการคอนโดมิเนีย มใน
กรุงเทพมหานครได้ตอบสนองความคาดหวังของผูบ้ ริโภคได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังสามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพือ่ เพิม่ ลูกค้าใหม่ และตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ทางการตลาดกับ การตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
Real Estate Information Center (2018) ได้ก ล่ า วว่ า คอนโดมิเ นี ย ม หมายถึง อาคารชุ ด ที่แ ยก
กรรมสิทธิการถื
์ อครองออกเป็ นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ ์
ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์ส่วนบุคคล คือ ตัวห้องชุด ทรัพย์ส่วนกลาง คือ ส่วนอื่น ๆ ในอาคาร ได้แก่ พืน้ ดินที่
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คอนโดนัน้ ตัง้ อยู่ ลิฟต์ บันได ทางเดิน ดาดฟ้ า สระว่ายน้ า ฟิ ตเนส ทีจ่ อดรถ สานักงานนิตบิ ุคคล และอื่น ๆ โดย
คอนโดมิเนียมจะต้องมีนิติบุคคลมาบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารทรัพย์ส่วนกลาง ดังนัน้
กฎหมายจึงกาหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็ นผู้ดูแลบริห ารทรัพย์ส่วนกลาง แต่ต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบ
ของเจ้าของห้องชุด หากผูท้ ่อี ยู่อาศัยในห้องชุดนัน้ ๆ เห็นว่านิติบุคคลบริหารอาคารชุดไม่โปร่งใส ก็มสี ทิ ธิเรี์ ย ก
ประชุมเจ้าของห้องชุด เพื่อให้ผจู้ ดั การนิตบิ ุคคลอาคารชุดชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ ได้ ซึ่งใน พ.ร.บ. อาคารชุด
ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2551 ยังกาหนดให้สมาชิกหรือเจ้าของร่วมกันจัดตัง้ คณะกรรมการนิตบิ ุคคล เพื่อทาหน้าที่
ควบคุมการจัดการ ออกนโยบาย และดูแลผูจ้ ดั การนิตบิ ุคคลให้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ซึง่ ถ้าผูจ้ ดั การนิตบิ ุคคลไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ คณะกรรมการนิตบิ ุคคลก็สามารถแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาทาหน้าทีแ่ ทนผูจ้ ดั การนิตบิ ุคคลเป็ นการชัวคราวได้
่
เพือ่ ให้งานต่างๆ ไม่หยุดชะงัก ส่วนการปลดผูจ้ ดั การนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีก่ ท็ าได้โดยจะต้ องได้คะแนน
เสียงสนับสนุนกึง่ หนึ่งของคะแนนเสียงทัง้ หมด
แนวคิ ดเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
Kotler (2000) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P`s) เป็ นตัวแปรทาง
การตลาดทีค่ วบคุมได้ซง่ึ บริษทั ใช้ร่วมกันเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายหนึ่ งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
(Product) หมายถึง สิ่ง ที่เ สนอขายโดยธุ ร กิจ เพื่อ ตอบสนองความจ าเป็ นหรือ ความต้ อ งการของลู ก ค้า ให้
เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิง่ ทีส่ มั ผัสได้และสัมผัสไม่ได้เช่นบรรจุภณ
ั ฑ์สรี าคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ
และชื่อ เสีย งของผู้ข ายผลิต ภัณ ฑ์อ าจจะเป็ นสิน ค้า บริก าร สถานที่บุ ค คลหรือ ความคิด ผลิต ภัณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การกาหนด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัย 1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ
ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive differentiation) องค์ประกอบ(คุณสมบัต)ิ ของผลิตภัณฑ์ (Product
component) เช่นประโยชน์พน้ื ฐาน รูปลักษณ์คุณภาพ การบรรจุภณ
ั ฑ์ตราสินค้าการกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์
(Product positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพื่อแสดงตาแหน่ งทีแ่ ตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจ
ของลูกค้าเป้ าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะใหม่และปรับปรุง
ให้ดขี น้ึ (New and improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
กลยุ ท ธ์เ กี่ย วกับ ส่ ว นประสมผลิต ภัณ ฑ์ (Product Mix) และสายผลิต ภัณ ฑ์ (Product line) 2) ราคา (Price)
หมายถึง จานวนเงินหรือสิง่ อื่น ๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ใน
รูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่ า (Value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นัน้
ดังนัน้ ผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคานึงถึงคุณค่าที่ได้รบั (Perceived value) ในสายตาของลูกค้าซึ่งต้อง
พิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุ ณค่ าของผลิต ภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิ ต ภัณฑ์ต้น ทุน สิน ค้าและค่ า ใช้จ่ า ย
ทีเ่ กีย่ วข้องและการแข่งขัน 3) สถานทีท่ าเลทีต่ งั ้ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง่ ประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมใช้เพื่อ เคลื่อ นย้ายสิน ค้าและบริการจากองค์การหรือ ผู้ผ ลิต ไปยังตลาด สถาบัน ที่น าผลิต ภัณฑ์
ออกสู่ต ลาดคือ สถาบัน ทางการตลาด อาจจะเป็ น คนกลางต่ างๆ ส่ ว นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า
ประกอบด้ว ยการขนส่ ง การคลัง สิน ค้า และการเก็บ รัก ษาคลัง สิน ค้า เป็ น ต้น 4) การส่ ง เสริม ทางการตลาด
(Promotion) เป็ นเครือ่ งมือการสือ่ สารเพือ่ สร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล
โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการเพื่อ เตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์โ ดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้ส ึก
ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเป็ นการติดต่อสื่อสารเกีย่ วกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้อื กับผูข้ าย เพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสือ่ สารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทาการขายและการติดต่อสือ่ สาร
โดยไม่ใช้คน (Non-personal selling) เครื่องมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือ
หลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกั น (IMC: Integrated
Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์ค่แู ข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
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ร่วมกันได้เครือ่ งมือการส่งเสริมการตลาด และยังได้อธิบายถึงภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็ นองค์รวมของความเชือ่
ความคิด และความประทับใจที่บุค คลมีต่ อสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศ นะคติและการกระทาใดๆ ที่ค นเรามีต่ อ สิง่ นัน้
จะมีความเกีย่ วพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อสิง่ นัน้ ๆ
แนวคิ ดเกี่ยวกับชื่อเสียงภาพลักษณ์สินค้าหรือบริ การ
Kotler (2000) ได้กล่ าวว่า ภาพลักษณ์ ส ิน ค้าหรือ บริ การ (Image) จะเกี่ย วข้อ งกับบุค ลิกภาพของ
ตัวสินค้าหรือบริการ เช่น เป็ นสินค้าทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เป็ นคนทันสมัย ร่าเริง หรือดูแข็งแกร่ง เป็ นต้น ส่วนภาพลักษณ์
ผูใ้ ช้ตราสินค้า (Image of user) จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของผูใ้ ช้สนิ ค้าว่าเป็ นบุคคลทีม่ บี ุคลิกลักษณะ
เช่นไร จะสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนัน้ เป็ นคนมีรสนิย มและมีระดับ โดยผู้บริโภคจะเลือกใช้ตราสินค้าที่บ่ งบอก
ความเป็ นตัวของตัวเอง นอกจากนัน้ ภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีด่ จี ะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้าหรือ
บริษทั ในการครองส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวแล้ว และทาให้ผบู้ ริโภคได้รบั รูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับบริษทั หรือสินค้า
ผ่านทางภาพลักษณ์ของบริษทั ซึ่งบริษทั หลายแห่งได้ปรับปรุง ภาพลักษณ์ของบริษทั เนื่องจากจะเป็ นการเสริม
การรับรูใ้ นทางบวกให้กบั สินค้า และส่งผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคด้วย หากภาพลักษณ์ของบริษทั อยู่ใน
ระดับกลางๆ จะไม่กระทบต่อความรู้สกึ ใดๆ ต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า แต่หากภาพลักษณ์ของบริษทั ไม่ว่า
จะเป็ น ด้านบวกหรือลบย่ อมส่งผลต่อตราสินค้า โดยผู้บริโภคจะซื้อสิน ค้าหรือบริการที่มชี ่ื อเสีย งและมีคุณค่า
ตราสินค้าสูง มีภาพลักษณ์ทด่ี สี ร้างความไว้วางใจและให้คุณค่าหรือประโยชน์ ดงั นัน้ เมือ่ สินค้ามีคุณภาพก็จะทาให้
ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ เชิงบวกต่อตราสินค้า และจะส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจในทีส่ ุด
แนวคิ ดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2552) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเป็ นพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างหนึ่ง โดยการตัดสินใจ
มี 6 ขัน้ ตอน คือ 1) ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ 2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ 3) แบ่งน้ าหนักในแต่ละ
เกณฑ์ 4) พัฒนาทางเลือก 5) ประเมินผลทางเลือ ก และ 6) เลือกทางเลือกที่ดีท่สี ุด พฤติกรรมของผู้บริโ ภค
(Consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สนิ ค้าและบริการ
ทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจทีม่ ผี ลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่าง
กันออกไป การศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมผูบ้ ริโภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ได้แก่ 1) ช่วยให้นกั การตลาด
เข้าใจถึงปั จจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 2) ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถหาหนทางแก้ไข
พฤติ ก รรมในการตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ า ของผู้ บ ริโ ภคในสัง คมได้ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกับ ค วามสามารถ
ในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ ขึ้น 3) ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดขี น้ึ
4) เพื่อประโยชน์ ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้า
ทีต่ อ้ งการ และ 5) ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพือ่ ความได้เปรียบคู่แข่งขัน
จากแนวคิดดังกล่าวพบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค ในการศึกษา
เรื่องการตัดสินใจซื้อ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2552) ซึ่งเสนอปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เกิด
การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1) ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ 2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ 3) แบ่งน้ าหนักใน
แต่ละเกณฑ์ 4) พัฒนาทางเลือก 5) ประเมินผลทางเลือก และ 6) เลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดมาเป็ นตัวแปรตามของ
การศึกษาครัง้ นี้
งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
อภิญญา เสมเสริมบุญ (2556) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านทองหล่อ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร
ผูบ้ ริโภคมีปัจจัยการตัดสินใจเลือกคอนโดมิเนียมในย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทัง้ 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย โดยปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับสุดท้าย
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สมฤทัย ผุยวรรณ (2556) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตาม
แนวเส้น ทางรถไฟฟ้ าสายสีน้ า เงิน ของผู้บ ริโ ภคในเขตฝั ง่ ธนบุ ร ีพ บว่ า ปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การตัดสิน ใจซื้อ
คอนโดมิเนียม มีดงั นี้ ได้แก่ 1) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ าสายสีน้าเงินเพือ่ อาศัยอยู่เอง ส่วนเหตุผลทีเ่ ลือกซื้อเนื่องจากสะดวกในการเดินทาง โดยก่อนจะตัดสินใจ
ซื้อ จะเปรีย บเทีย บโครงการอื่น 1-3 โครงการ และตัด สิน ใจซื้อ ด้ว ยตัว เอง นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ผู้บ ริโ ภค
มีการวางแผนที่จะซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่า 3 ปี โดยขนาดพื้นที่ใช้สอยทีต่ ้องการมากที่สุดคือขนาด 36 - 40
ตารางเมตร ส่วนราคาคอนโดมิเนียมที่เลือกซื้อมากที่สุดคือราคา 1,500,000 – 2,000,000 บาทประเภทของ
สื่อที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุดได้แก่ส่อื โทรทัศน์ และผู้บริโภคต้องการซื้อคอนโนมิเนีย ม
ทีม่ รี ะยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้ าต่า กว่า 200 เมตร 2) ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสีน้ า เงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมากทีส่ ุด ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านราคาเป็ นอันดับ
รองลงมา และให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็ นอันดับสุดท้าย 3) ผู้บริโภคที่มอี ายุอาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อคอนคอนโดมิเนีย มตามแนวเส้น ทางรถไฟฟ้ าสายสี น้ า เงิน
ในด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ส่วนผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ในด้านช่อ งทาง การจัดจาหน่ ายแตกต่ างกัน แต่ ผู้บริโ ภคที่มเี พศและระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจ
เลือ กซื้อ คอนคอนโดมิเ นี ย มไม่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 และ 4) ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
อภิช ิต สุ ข สิน ธ์ (2555) ได้ศ ึกษาเรื่อ งปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการเลือ กซื้อ คอนโดมิเนีย มของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26–30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมอี าชีพ รัฐวิสาหกิจ มืรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท และมี
จานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 3-4 คน ลักษณะประชากรศาสตร์ทต่ี ่างกัน ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือ กซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณ พื้นทื่ใช้สอยสอยและกลุ่มทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจ ส่วนประสมทางการตลาดที่มคี วามสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผู้บ ริโ ภคในกรุ ง เทพมหานคร แยกเป็ นรายด้า นสามารถสรุ ป ผลดัง นื้ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์คุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์
การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ค วามหลากหลาย การรับ ประกัน สิน ค้า มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ
คอนโดมิเ นี ย มของผู้บ ริโ ภคในกรุง เทพมหานครในด้า น งบประมาณ พื้น ที่ใ ช้ส อย และกลุ่ ม ที่ม ีอิทธิพ ลต่ อ
การตัด สิน ใจ ด้า นราคา การให้ส่ ว นลด การก าหนดราคา เงื่อ นไขการช าระเงิน และสิน เชื่อ มีค วามสัมพัน ธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณ พื้นทีใ่ ช้สอย และ
กลุ่มทีม่ อี ทิ ธพลต่อการตัดสินใจทาเลทีต่ งั ้ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภค
เอมอร วงษ์ศริ ิ (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยของประชากรที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย คือ ทาเลที่ตงั ้ ของ
โครงการทีอ่ ยู่อาศัย คิดเป็ นร้อยละ 21 ส่วนปั จจัยด้านการเดินทาง คือ ทีต่ งั ้ อยู่ใกล้โครงการรถไฟฟ้ าและทางด่วน
เป็ น ปั จ จัย ที่ผู้เ ลือ กซื้อ ที่อ ยู่อ าศัย ได้ใ ห้ค วามส าคัญ รองลงมา คิด เป็ น ร้อ ยละ 13.9 นอกจากนี้ ปั จ จัย ที่ผู้ซ้ือ
ได้ให้ความสาคัญรองลงมา ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือของเจ้าของโครงการ ร้อยละ 13.2 รูปแบบทีอ่ ยู่อาศัยตรงกับ
ความต้องการ ร้อยละ 11.8 คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 8.9
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จากแนวคิดดังกล่ าว ผู้ว ิจยั จึงได้น าตัว แปรปั จจัย ทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัย ด้านการผลิต ภัณ ฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านทาเลที่ตงั ้ ปั จจัยด้านส่งเสริมการตลาด และปั จจัยด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ท่สี ่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ปัจจัยทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านทาเลทีต่ งั ้
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
5. ด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การตัดสิ นใจซื้อคอนโดมิ เนี ยม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากร ได้แก่ ผู้ท่พี กั อาศัย คอนโดมิเนีย มในกรุงเทพมหานคร จานวน 23,559 ยูนิต (Real
Estate Information Center, 2018)
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้ว ิจยั กาหนดกลุ่ มตัว อย่างจากสูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ร ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% และค่าความคลาดเคลือ่ นของกลุ่มตัวอย่างทีร่ ะดับ 0.05 จากจานวนประชากรของผูท้ พ่ี กั อาศัย
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จานวน 23,559 ยูนิต โดยผูว้ จิ ยั กาหนดจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน
ยูนิตละ 1 คน จากการคานวณพบว่า คานวณได้ 393 คน แต่เพื่อความแม่นยาในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บ
ตัวอย่างจานวน 400 คน (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
3. ขอบเขตการวิ จยั ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านทาเลทีต่ งั ้
ปั จจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์ ปั จจัยการตัดสินใจซื้อ และคอนโดมิเนียมทีศ่ กึ ษาเป็ น
คอนโดมิเนียมทีม่ รี าคาซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านบาท (Real Estate Information Center, 2018)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample random sampling) จาก
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Probability sampling) มีขนั ้ ตอนดังนี้ 1) ทาฉลากเขียนหมายเลขที่
เป็ นตัวแทนของเขตปกครองในกรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต 2) นาฉลากจากข้อหนึ่งม้วนใส่ภาชนะและ
ทาการจับฉลากขึน้ มา 8 ฉลาก โดยฉลากทีจ่ บั ฉลากได้ คือ เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ
เขตปทุมวัน เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง และเขตมีนบุร ี
ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 8 วัน ในเวลา 8.00 น. – 20.00 น.
วันละ 50 ตัวอย่าง รวมเป็ น 400 ตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน้าสานักงานนิตบิ ุคคลคอนโดมิเนียม
ของแต่ละเขตทีไ่ ด้กาหนดไว้
5. เครื่องมือการวิ จยั ในครังนี
้ ้ ได้แก่ แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ เพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับปั จจัยทางการตลาด อีกทัง้ ยังดัดแปลงแบบสอบถามทีม่ ผี สู้ ร้างมาแล้วเป็ นแนวทางเพือ่ มา
กาหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการศึกษา (กัล ยา
วานิชบัญชา, 2557) ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว อาชีพ และรายได้ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านทาเลที่ต งั ้ ด้านส่ งเสริมการตลาด และด้านชื่อ เสีย งภาพลักษณ์ มีล กั ษณะแบบสอบถามเป็ น
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยแบ่งระดับ
ความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด และ ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม
เกีย่ วกับระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
scale) ประยุกต์ตามมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert scale) โดยแบ่งระดับความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด
มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่สุ ด และการทดสอบคุ ณภาพของเครื่อ งมือ ด้ว ย ได้แก่ 1) การหาความตรง
เชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของข้อคาถามแต่ละ
ข้อ โดยมีกาหนดเกณฑ์ท่ี IOC มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0.92 และ 2) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่าน ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นทีใ่ กล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 40 ชุด เพื่อ น าผลการเก็บรวบรวมข้อ มูล มาหาค่ าความเชื่ อ มันของแบบสอบถาม
่
โดยการคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha – coefficient) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0.89
6. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive statistics) จากค่ า สถิติร้อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) ส่ ว นการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย ทางการตลาดกับ การตัด สิน ใจซื้อ
คอนโดมิเ นีย มในกรุ ง เทพมหานคร ใช้ส ถิติส หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส นั ( Pearson product moment correlation
coefficient) และการสร้ า งสมการถดถอยเชิง เส้ น แบบพหุ คู ณ ( Multiple Linear Regression: MRA) ของ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครด้วยวิธี Stepwise

ผลการวิ จยั
1. การศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสิน ใจซื้อคอนโดมิเนีย มในกรุงเทพมหานครจาก
เกณฑ์ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับน้อย 2.50 – 3.49 หมายถึง
ระดับปานกลาง 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับมาก และ 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับมากทีส่ ุด (กัลยา วานิชบัญชา,
2557) แสดงผลจากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญต่อระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
จากเกณฑ์ค่าเฉลีย่
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านชือ่ เสียงภาพลักษณ์
รวม

x

S.D.

ระดับการตัดสิ นใจ

4.17
3.55
3.62
3.68
4.56
3.87

0.351
0.524
0.528
0.481
0.581
0.493

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. การศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจัย ทางการตลาดกับ การตัด สิ น ใจคอนโดมิเ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร จากเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) พบว่า ปั จจัย ทางการตลาดทุกตัวที่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ ผลการทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
จากเกณฑ์ค่าเฉลีย่
ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านทาเลทีต่ งั ้
ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
การตัดสินใจซือ้

ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์
1.000
.658**
.625**
.771**
.658**
.771**

ด้าน
ราคา

ด้าน
ทาเลที่ตงั ้

ด้านส่งเสริ ม
การตลาด

ด้าน
ภาพลักษณ์

การตัดสิ นใจ
ซื้อ

1.000
.654**
.547**
.584**
.557**

1.000
.515**
.458**
.645**

1.000
.741**
.651**

1.000
.594**

1.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ ตอน ในการศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเงือ่ นไขก่อนการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MRA) พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน
โดยค่า Drubin-Watson = 1.6 และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพฮิสโตแกรม โดยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง และตัวแปรสาเหตุไม่มคี วามสัมพันธ์กนั จากค่า Tolerance ในแต่ละตัวแปรสูงกว่า
.10 และจากการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression: MRA) ด้วยวิธี Stepwise
ปั จจัย ส าคัญ ที่ ม ีอิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร จากเกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถในการพยากรณ์ ได้ระดับดี ทัง้ นี้มคี ่าค่าสัมประสิทธิ ์
การตัดสิน (R2) เท่ากับ 0.664 หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.4 และผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบค่า R2 ทีเ่ ป็ นค่าทีน่ ่าเชือ่ ถือได้
โดยการหาเปรียบเทียบกับค่า Adjust R2 = 0.653 หรือคิดเป็ นร้อยละ 65.30 ซึ่งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกับ R2 มาก
แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R2) มีค วามน่ าเชื่อ ถือ โดยสามารถเขีย นในรูปสมการพยากรณ์ ได้แก่
ŷ = .645+288(X5)+.195(X1)+.188(X3)+.142(X2) ; R2 = 0.664 หรือเขียนในรูปแบบของตัวแปร ได้แก่ ตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร =.645+.288 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ +.195 ด้านผลิตภัณฑ์ +.188
ด้านทาเลทีต่ งั ้ +.142 ด้านราคา (R2 = 0.664)
ตารางที่ 3 แสดงตารางแสดงค่าสัมประสิทธิสมการถดถอยเชิ
งเส้นแบบพหุคณ
ู ด้วยวิธี Stepwise
์
ปัจจัยทางการตลาด
b
S.E.B
Beta
t
.645
.172
3.744
Constants
.288
.154
.142
5.420
ด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
.041
.228
4.656
.195
ด้านผลิตภัณฑ์
.035
.185
2.831
ด้านทาเลทีต่ งั ้
.188
.039
.132
2.723
ด้านราคา
.142
a. Dependent Variable: การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
R Square (R2) = .664 Adjust R Square (AR2) = .653 Std. Error of the Estimate (S.E.) = .378
F= 126.231 Sig. = .000

p-value
.000
.000
.000
.000
.000

สรุปและอภิ ปรายผล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จากเกณฑ์ค่าเฉลีย่ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.50 และ 19.50 ตามลาดับ มีอายุ 31 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
37.82 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 54.31 จานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.19 ประกอบ

87

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.98 มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 48.98
2. ผลการวิเ คราะห์ ค่ า เฉลี่ย ปั จ จัย ทางการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร จากเกณฑ์ค่าเฉลี่ย มากที่สุดคือ ปั จจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ( x = 4.56) รองลงมา
ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( x = 4.17) ปั จจัยด้านส่งเสริมการตลาด ( x = 3.68) ปั จจัยด้านทาเลทีต่ งั ้ ( x =
3.62) และน้ อ ยที่สุ ด คือ ปั จ จัย ด้ า นราคา ( x = 3.55) อธิบ ายได้ ว่ า ผู้ ท่ี อ าศัย อยู่ ใ นคอนโดมิเ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร จากเกณฑ์ค่าเฉลีย่ ให้ความสาคัญด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของโครงการมากทีส่ ุด เนื่องจาก
ผูท้ อ่ี าศัยส่วนใหญ่จะให้ความมันใจการให้
่
บริการทีม่ คี ุณภาพของโครงการเป็ นสาคัญ ทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของ
เอมอร วงษ์ศริ ิ (2554) ได้ทาการวิจยั พบว่า ภาพลักษณ์ของคอนโดมิเนียมเป็ นตัวแปรสาคัญในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม
3. ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจัย ทางการตลาดกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านทาเลทีต่ งั ้ ปั จจัยด้านส่งเสริมการตลาด
และปั จจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 ทาให้ไม่เกิด
ปั ญหาสภาวะ Multicollinearity (กั ล ยา วานิ ช บั ญ ชา, 2557) และท าให้ ต ั ว แปรต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย
มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขัน้ ตอน
4. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขัน้ ตอน ในการศึกษาปั จจัยทางการตลาดทีม่ ี อทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบตามเงือ่ นไขก่อนการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MRA) พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระ
ต่อกัน โดยค่า Drubin - Watson = 1.6 และมีการแจกแจงปกติจากแผนภาพฮิส โตแกรม โดยตัวแปรอิสระและ
ตัว แปรตามมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง และตัวแปรสาเหตุไม่มคี วามสัมพันธ์กนั จากค่ า Tolerance ในแต่ละ
ตัว แปรสูงกว่า .10 และจากการน าตัว แปรอิส ระเข้าสมการถดถอยเชิงเส้น แบบพหุ คูณ ทัง้ 5 ตัว แปร พบว่า
มีตวั แปรอิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
2) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ 3) ปั จจัยด้านทาเลที่ตงั ้ 4) ปั จจัยด้านราคาตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อภิชติ สุขสินธ์ (2555) ที่ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัย ด้านผลิต ภัณฑ์ และปั จจัย
ด้านราคาด้วยเช่นกัน อีกทัง้ สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณที่ไ ด้สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
การตัดสิน ใจซื้อ คอนโดมิเนีย มในกรุ ง เทพมหานคร ร้อ ยละ 66.4 และผู้ว ิจยั ได้ทาการทดสอบค่ า R2 ที่เป็ น
ค่าที่น่ าเชื่อ ถือ ได้ โดยการหาเปรีย บเทีย บกับค่ า Adjust R2 = 0.653 หรือ คิดเป็ น ร้อ ยละ 65.30 ซึ่งเป็ น ค่ าที่
ใกล้เคียงกับ R2 มาก แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R2) มีความน่าเชือ่ ถือ และมีค่าความแปรปรวนเท่ากับ
0.378 โดยปั จจัยด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีส่ ุด (ค่า b = .288) รองลงมาได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่า b = .195) ด้านทาเลที่ตงั ้ (ค่า b = .188) และน้อยที่สุด คือ ด้านราคา (ค่า b = .142) โดย
สามารถเขียนเป็ นรูปแบบปั จจัยทางการตลาดที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
แสดงในภาพที่ 1
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PRODUCT

Multiple Regression Analysis: MRA
by Stepwise
R2 = 0.664, SE = 0.378

PRICE
PLACE

DECISION

PROMOTION
IMAGE

Independent variables

Effect
Not Effect

Dependent variables

ภาพที่ 1 แสดงปั จจัยทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ประโยชน์ ด้านการจัดการ
ประโยชน์ดา้ นการจัดการในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้แนวคิดในเรื่องปั จจัยทางการตลาดมาสร้างเป็ น
กรอบแนวคิดเชิงเหตุ ผ ลและเน้ น การทดสอบความเป็ น ตัว แปรกลางของปั จ จัย ทางการตลาด อีกทัง้ ยังเป็ น
การศึก ษาในบริบ ทของผู้ท่ตี ัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเ นี ย มในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง เป็ น การสร้า งข้อ ค้น พบใหม่
ทางวิชาการ ทัง้ นี้ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีส่ ุด
ซึ่งข้อ ค้น พบนี้ ได้มาจากการศึกษาในลักษณะการพิสูจน์ ค วามสัมพัน ธ์และอิทธิพ ลของตัวแปรดังกล่ าวในเชิง
วิชาการจึงสามารถนาข้อค้นพบจากงานวิจยั นี้ไปต่อยอดเพือ่ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรนี้กบั ตัวแปรอื่น ๆ ต่อไปได้
2. ประโยชน์ เชิ งทฤษฏี
จากข้อ ค้น พบที่ว่ า ปั จ จัย ด้า นชื่อ เสีย งและภาพลัก ษณ์ ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ มากที่สุ ดนัน้
ผู้ ป ระกอบการคอนโดมิเ นี ย มสามารถน าข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ าก การวิจ ัย มาวางแผนและออกแบบแนวทาง
ในการปรับปรุงการสร้างชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ อันนาไปสู่การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของลูกค้า
ที่ยงั ไม่ได้ตดั สินใจซื้อ และผู้บริหารคอนโดมิเนียมยังสามารถนาผลการวิจยั นี้ไปพัฒนาศักยภาพการแข่งขันได้
ต่อไปอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
ปั จจัยด้านชื่อภาพลักษณ์ช่อื เสียงมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีส่ ุด ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสาคัญกับการสร้างชือ่ เสียงภาพของลักษณ์คอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
และเกิดการบอกต่อกับผูบ้ ริโภคคนอื่นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะผู้ท่อี าศัยอยู่ในคอนโดมิเนีย มในกรุงเทพมหานครเท่ านัน้
ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดด้วย และศึกษาคอนโดมิเนียมราคา
ซื้อขายที่มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้ได้ขอ้ มูล ที่ครอบคลุม และเป็ นแนวทางในการพัฒนาปั จจัย ส าคัญ
ให้ตรงต่อความต้องการของผูซ้ ้อื
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2. ในการวิจยั เป็ นเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ดังนัน้ ในการวิจยั อนาคตควรมีการทาวิจยั
เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต ควบคู่ไปด้วยก็จะทาให้ผลการวิจยั ได้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่างในเชิงลึก
และงานวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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