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ABSTRACT 
 

 This research is an educational Factors Affecting Condominium Buying 
Decisions of Chinese Consumers Who Live in Bangkok Area. The objectives of this 
research are follows: 1) to study the reasons for buying condominiums of Chinese 
Consumers in Bangkok Area. 2) To study the factors of buying condominiums of 
Chinese who living in Bangkok Area, and 3) to study the types of condominiums that 
are popular among Chinese. The research tool was a questionnaire constructed from 
Google Form. The subjects were Chinese who have bought or are interested in 
buying condominiums in Bangkok aged 18 or older (Chinese citizens who use 
passports), students, business people, working or living in Bangkok since 2008. From 
the Condominium Act (No. 4) 199 people. 
 The result of the research shows that the majority of the 126 Chinese 
customers living in Bangkok are female, under the age of 25, earn less than 20,000 
baht, and are employed as company employees. The reason of coming to Thailand 
is wanting to study abroad, the reasons for buying condominiums in Thailand are 
mainly for housing. The factor in buying condominiums of Chinese people living in 
Bangkok is the facilities and property management. Choose the most 2-bedroom 
condominiums and buy the most Lumpini brands. Most Chinese people buy 
condominiums that are permanent assets in Thailand when prices are stable and 
bought from project owners. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ประเทศไทยเป็นหนึง่ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เนือ่งจากค่า
ครองชีพที่ค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอื่น มีภูมอิากาศที่อบอุ่นคงที่ตลอดทั้งปี อาหารและ
วัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถานที่ท่องเทีย่วธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเป็น
ประเทศทีม่ีผู้คนย้ิมแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดีจนได้เป็นทีรู่้จกักนัทั่ว ในนามว่า “สยามเมืองยิ้ม” เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีจงึท าใหม้ีคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และเข้ามาพักอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก และเพิม่
จ านวนมากข้ึนทุกวัน นอกจากนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาท างาน และลงทุนใน
ประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย หลายปีทีผ่่านมานี้ ชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมไทย และการ
ท่องเที่ยวไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชาวจีน จงึท าใหบ้ริษัทยกัษ์ใหญห่ลากหลายรปูแบบ
ธุรกิจจากประเทศจีนมาต้ังรกราก และลงทุนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้ชาวจีนเกิดการ
โยกย้ายถ่ินฐานเดิมมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ด้าน
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของไทยมีมหาวิทยาลัยทีเ่ปิดกว้าง มีหลากหลายภาควิชาให้เลือกเรียน 
และมหีลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน จึงท าให้ชาวต่างชาติที่
สนใจในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เข้ามาศึกษาในประเทศไทยมากข้ึน ซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อความ
ต้องการของชาวต่างชาติในการหาที่พกัอยู่อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น (สุรเชษฐ กองชีพ, 2560) 
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ภาพที่ 1.1: แสดงถึงจ านวนของชาวต่างชาติ 10 ประเทศทีม่ีใบอนุญาตท างานมากที่สุดในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 

 

 
 
ที่มา: สรุเชษฐ กองชีพ. (2560). นักลงทุนชาวต่างชาติกับตลาดอสังหาริมทรพัย์ของไทย?. สืบค้นจาก 

https://www.colliers.com/-/media/files/apac/thailand/market-reports/colliers% 
20radar%20foreign%20investment%201q%202017_th_low%20res.pdf?la=en-th. 

 
 จากภาพที่ 1.1 นักลงทุนจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจหลักมาทีก่ารลงทุนใน
อุตสาหกรรม ท าเลที่ได้รบัความสนใจหลักจะอยู่ในพื้นทีอุ่ตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะ 
Eastern Seaboard ซึ่งชาวญี่ปุ่นยังคงเป็นชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ในด้าน
จ านวนของใบอนญุาตท างานทีอ่อกให้ ซึง่เป็นผลมาจากการเข้ามาของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ของชาวญี่ปุ่นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีจ านวนชาวจีนทีเ่ข้ามาในประเทศไทยเพื่อท างานเพิม่มากข้ึน 
และปจัจบุันได้กลายเป็นกลุ่มผู้อาศัยทีม่ีใบอนญุาตท างานที่ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสองรองจากชาวญีปุ่่น  
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ภาพที่ 1.2: แสดงถึงจ านวนของชาวต่างชาติ 10 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 

 

 
 
ที่มา: สรุเชษฐ กองชีพ. (2560). นักลงทุนชาวต่างชาติกับตลาดอสังหาริมทรพัย์ของไทย?. สืบค้นจาก 

https://www.colliers.com/-/media/files/apac/thailand/market-reports/colliers% 
20radar%20foreign%20investment%201q%202017_th_low%20res.pdf?la=en-th. 

 
 นอกจากแรงงานที่มีทกัษะชาวต่างชาติจ านวนมากแล้ว ความส าคัญของประเทศไทยใน
ฐานะจุดหมายปลายทาง ของนกัท่องเที่ยวทั่วโลกยังท าใหม้กีารเข้ามาของชาวต่างชาติจ านวนมากใน
ฐานะนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาท่องเที่ยว หรือการใช้ประเทศไทยเป็นฐานส าหรับไปท่องเที่ยว
ยังประเทศอื่น ๆ จ านวนของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่มายังประเทศไทยนั่นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
และจ านวนนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด ป ีพ.ศ. 2559 มีมากกว่า 32 ล้านคน (ภาพที่ 
1.2) สูงทีสุ่ดเท่าที่เคยมมีา กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานของรัฐบาลอื่น ๆ รวมถึง
ธุรกิจภาคเอกชนทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิ การท่องเที่ยวได้คาดการณ์ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี
พ.ศ.2560 อาจจะสูงกว่า 35 ล้านคน ซึ่งเพิม่ขึ้น 10% จาก ป ีพ.ศ. 2559 ชาวต่างชาติกลุ่มหลัก ที่
เดินทางมายงัประเทศไทยคือประเทศจีน ตามมาด้วยประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย (สรุเชษฐ กองชีพ, 
2560) 
 เศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการผลักดันทาง
เศรษฐกจิของรัฐบาลไทย รวมไปถึงการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ โดยความเจริญทางเศรษฐกจิ
มักจะกระจุกตัวอยู่ในเขตตัวเมอืงหรือเมืองหลวงเท่านั้น จึงท าให้ชาวต่างชาติเข้ามาท าธุรกจิในเขตตัว
เมือง และมีความคิดที่จะซื้อที่พักอาศัยในประเทศไทยมากข้ึน เขตในตัวเมืองจงึแออัดไปด้วยผู้คนทีท่วี
จ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย โดยการเพิ่มข้ึนของ



4 

ประชากรที่เป็นการเพิม่ของประชากรนอกพื้นที่ ทั้งทีม่าจากต่างจังหวัด ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว 
และชาวตา่งชาติที่เข้ามาท างาน หรือลงทุนในประเทศไทย สิ่งเหล่าน้ีล้วนก่อให้เกิดความต้องการที่อยู่
อาศัยเพิ่มข้ึนตามไปด้วย แต่เนื่องจากทีอ่ยู่อาศัยแบบปกติ ซึง่หมายถึงที่อยู่อาศัยในแนวราบในตัวเมือง
มีน้อยและมีราคาสงูมาก จงึท าให้ประชาชนส่วนใหญห่ันไปเลือกทีอ่ยู่อาศัยในแบบใหม่ คือ ที่อยู่อาศัย
ในแนวสูง ซึ่งการเลือกทีอ่ยู่อาศัยในรปูแบบใหม่นี้นบัวันจะยิง่เพิ่มสูงข้ึนตามจ านวนประชากรที่เพิม่ขึ้น
อย่างไม่หยุดหย่อน 
 คอนโดมิเนียมเป็นรูปแบบทีพ่ักอาศัยที่คนนิยมซื้อกันเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมรีาคาไม่
แพงมากนัก และส่วนใหญ่มักจะสร้างข้ึนในเขตพื้นที่ชุมชน ที่เป็นแหลง่ค้าขายสินค้าอุปโภค บริโภค 
รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า โดยจุดขายที่ดทีี่สุดคือใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางในเขต  
กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อบา้นที่มีพื้นทีเ่ป็นของตนเองได้ เว้นเสียแต่
เป็นผู้ที่เปิดบริษัทในไทย สาเหตุและปจัจัยเหล่าน้ีจงึท าใหม้ีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดข้ึนมากมาย
หลากหลายระดบั โดยบางโครงการมรีาคาแพงกว่าบ้านปกตเิสียอกี เพราะรปูแบบของคอนโดมเินียม
ที่มีใหเ้ลือกมากมาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพรอ้มเหมอืนกบับ้านหรือเทียบเท่า และบางโครงการมี
สิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่า หรอืคอนโดมเินียมบางโครงการเน้นในเรื่องของภูมิทัศน์ เพื่อตอบ
โจทยผ์ู้ที่ต้องการพักผอ่นอย่างแทจ้รงิ เป็นต้น ปจัจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้ช้ือ
ในทุกกลุม่ทุกรูปแบบ การเลือกซือ้คอนโดมเินียมจงึมปีัจจัยที่ต้องน ามาพจิารณาที่ค่อนข้างจะต่างจาก
การเลือกซื้อบ้าน โดยส่วนใหญเ่ลือกดูจากบริษัทหรือเจ้าของโครงการ การออกแบบสถาปัตยกรรม 
การตกแต่งภายในและภายนอก สถานที่ตั้ง พื้นที่โดยรอบ ภูมิทัศน์ของหอ้ง ราคา สิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้อง สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ต าแหน่งของห้องระบบรักษาความปลอดภัย และที่
จอดรถ เป็นต้น  
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุน และซื้อ
คอนโดมิเนียมเอาไว้ส าหรับอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะย่านศูนย์กลางธุรกิจใน
กรุงเทพมหานคร (CBD: Central Business District) โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมระดบั Luxury จะ
ขายดีเป็นพิเศษ เนื่องด้วยเหตผุลหรอืข้อได้เปรียบหลกั ๆ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ (สุรเชษฐ กองชีพ, 2560) 
  1) ราคาคอนโดมิเนียมเพิ่มสูงข้ึนต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากราคาคอนโดมิเนียมในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มการเพิม่ขึ้นของราคาต่อเนื่อง (ภาพที่ 1.3) ท าให้คอนโดมเินียมในประเทศไทย
เป็นทีส่นใจของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงหลังน้ าท่วมปี 2554 ราคาคอนโดมิเนียมได้ถีบ
ตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยปจัจบุันราคาคอนโดมเินียมระดับ Super Luxury ถีบตัวแพงทีสุ่ดถึง 
340,000 บาทต่อตารางเมตร เมือ่เทียบกบั 3 ปีที่แล้วราคาสูงสุดเพียงแค่ประมาณ 230,000 บาทต่อ
ตารางเมตรเท่านั้น จากราคาคอนโดมิเนียมทีสู่งข้ึนอย่างตอ่เนื่องจงึท าให้ชาวต่างชาติต่างสนใจและ
เห็นโอกาสในการเข้ามาลงทุนจากช่องว่างของราคาที่ยังสามารถขยับขึ้นไปได้อีก  
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ภาพที่ 1.3: แสดงถึงดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2558 
 

 
 
ที่มา: ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 10 ป.ี (2562). สบืค้นจาก 

https://www.terrabkk.com/news/195650.   
 
  2) ราคาที่อยู่อาศัยในไทยเมื่อเทียบกบัต่างประเทศแล้วถือว่าราคายังค่อนข้างต่ าอยู่ เมื่อ
น าราคาที่อยู่อาศัยของไทยไปเทียบกับต่างประเทศอย่างฮ่องกง เซี้ยงไฮ้ กวางโจว สิงคโปร์ ญีปุ่่น ถือ
ว่าราคาที่อยู่อาศัยน้ันต่ ากว่าอยู่มากพอสมควร จงึเป็นเหตุผลหนึง่ที่ชาวต่างชาติเลือกที่จะลงทุน และ
ซื้อคอนโดมเินียมในประเทศไทย 
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ภาพที่ 1.4: แสดงถึงราคาเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย รวม 10 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 

 

 
 
ที่มา: นันทนาถ ดีเมือง. (2558). แอบสอ่งราคาคอนโดเพื่อนบ้าน 10 ประเทศ. สืบค้นจาก 

https://thinkofliving.com/article/แอบส่องราคาคอนโดเพื่อนบ้าน-10-ประเทศ-
infographic-241412-แถลงข่าว/. 

  
  3) ไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้ากล่าวถึงศักยภาพของ
ประเทศไทยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ด้านภูมิศาสตร์ไทยถือว่าไม่เป็นรองประเทศเพือ่น
บ้าน เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางเช่ือมต่อกับหลาย ๆ ประเทศทั้ง พม่า ลาว จีน มาเลเซีย กัมพูชา 
และยิ่งกว่าน้ันในอนาคตจะเปิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ประเทศไทยได้รับการทาบทาม
จากนานาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน จะเป็นตัวผลักดันให้ชาวต่างชาติไหลเวียน
เข้ามาติดต่อธุรกจิมากขึ้น และท าให้อสังหาริมทรัพยป์ระเทศไทยเป็นที่น่าสใจตามไปด้วย  
  4) ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสงู ผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์คอนโดมเินียม
ของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 4-7% ถ้าน าไปเทียบกับต่างประเทศแล้ว ไทยก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่า 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศอื่น ๆ อกีหลายประเทศ (ภาพที่ 1.5) 
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ภาพที่ 1.5: แสดงถึงราคาขาย-ปล่อยเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร และผลตอบแทนต่อปีของคอนโดมเินียม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ปี พ.ศ. 2558 

 

 
 
ที่มา: สรุเชษฐ กองชีพ. (2560). นักลงทุนชาวต่างชาติกับตลาดอสังหาริมทรพัย์ของไทย?. สืบค้นจาก 

https://www.colliers.com/-/media/files/apac/thailand/market-reports/colliers% 
20radar%20foreign%20investment%201q%202017_th_low%20res.pdf?la=en-th. 

 
  5) สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ประเทศไทยมีอาหารการกินที่อุดมสมบรูณ์ตลอดปี 
ราคาค่าครองชีพต่ า มีสถานทีท่่องเที่ยวตากอากาศทีส่วยงามทั้งภูเขา ทะเล ผู้คนอัธยาศัยดียิ้มแย้ม
แจ่มใส มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใหเ้ดินได้อย่างเตม็ที่ จนได้รบัขนานนามจากชาวต่างชาติว่าไทย คือ 
“สวรรค์แห่งการ ช็อปปิง้” อีกทั้งมกีารแพทย์ที่มีช่ือเสียงถึงข้ันที่ว่ามีชาวต่างชาติข้ามทวีปเพื่อมารกัษา
ในประเทศไทย เพราะได้บรกิารที่ดี และราคาถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกบัต่างประเทศ ข้อดีต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจึงท าให้ชาวต่างชาติจ านวนมาก เมือ่ถึงวัยเกษียณจงึเลือกทีจ่ะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย  
ไม่ว่าชาวต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทยเพือ่ท างาน ท่องเที่ยว ลงทุน หรือเพื่อศึกษาเล่าเรียน 
ชาวต่างชาติเหล่าน้ี หลายรายได้ซื้อทีพ่ักอาศัยในกรุงเทพหรอืจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เพื่อใช้อยู่อาศัยเองหรือเพื่อการลงทุน ซึ่งล่าสุดแนวโน้มดงักล่าวได้รับการกระตุ้นโดยแรงกดดันที่มีตอ่
ตลาดที่อยู่อาศัยหรือราคาที่ปรับเพิ่มสูงข้ึน และมาตรการควบคุมจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
นี้ ดังนั้นทั้งผูป้ระกอบการต่างชาติและนักลงทุนเอกชนจากต่างประเทศก าลังมองหาการกระจายการ
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ลงทุนไปยังตลาดอื่น ๆ โดยประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจส าหรับผู้สนใจลงทุนในตลาด
อสังหารมิทรพัย์จ านวนมาก เพราะว่าอสังหาริมทรพัย์ในประเทศไทยมรีาคาไม่แพง และมีแนวโน้ม
การขยายตัวที่ดีเมื่อเทียบกับการย้ายไปยงัตลาดหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีการพฒันามากกว่าในภูมิภาคนี้ 
  เงื่อนไขการซื้อสังหาริมทรัพย์ของชาวจีน นิติบุคคลที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 
49 (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 98) คนต่างชาติสามารถถือกรรมสทิธ์ิห้องชุดแต่ละแห่งได้ไมเ่กิน 
49% ของพื้นที่ทั้งหมดในอาคารชุดน้ัน ๆ ดังนั้นในการถือครองอสงัหาริมทรัพยจ์ะมทีั้งการถือครองใน
รูปแบบของบุคคล และนิติบุคคล โดยสามารถถือครองได้ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด สรุปว่าชาวจีนมี
อุปสรรคมากในการครอบครองบ้านหรือที่ดิน แต่สามารถครอบครองคอนโดมเินียมได้ง่าย ดังนั้น
คอนโดมิเนียมจึงเป็นสังหารมิทรพัย์ที่เป็นที่ต้องการของชาวจีน 
 นักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาซื้อคอนโดมเินียมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโดยตรงจาก
ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยการซื้อในมหกรรมงานแสดงตามที่ต่าง ๆ ในต่างประเทศที่จัดโดย
ผู้ประกอบการโดยตรง การซื้อผ่านตัวแทนนายหน้าซึ่งตัวแทนบางรายจะท าการการันตีทั้งก าไรจาก
การขายและผลตอบแทนจากการเช่าแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ หรือซื้อโดยตรงจากเจ้าของ
คอนโดมิเนียมเดิมโดยเฉพาะหากมีเป้าหมายทีจ่ะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมในทันที เบื้องหลังของการ
ขยายตัวของผู้ซื้อชาวต่างชาติเหล่าน้ี มาจากการทีผู่้ประกอบการชาวไทยได้เพิ่มความพยายามในการ
ขายคอนโดมิเนียมใหก้ับผู้ซื้อชาวเอเชียมากข้ึน โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์และฮ่องกงในปีทีผ่่านมา แต่
ความพยายามร่วมกันล่าสุดคือ การเจาะตลาดผู้ซื้อจากประเทศจีน ซึ่งเกิดข้ึนในเวลาเดียวกับการ
เพิ่มข้ึนอย่างมากของนกัท่องเที่ยวชาวจีนทีม่ายังประเทศไทย ผู้ซื้อชาวจีนก าลงักลายเป็นเป้าหมาย
หลักของผูป้ระกอบการที่ก า ลังมองหาช่องทางการขายให้กบัผู้ซือ้ชาวต่างชาติอย่างจรงิจงั 
  ผู้ซื้อชาวจีนมีศักยภาพสูงมากอย่างไม่ตอ้งสงสัย แต่ธรรมชาติด้านความต้องการจากประเทศ
จีนมีแนวโน้มทีจ่ะค่อนข้างแตกต่างจากความต้องการของชาวต่างชาติเดิม ๆ ส าหรบัอสังหารมิทรพัย์
ไทย จากการส ารวจชาวจีนที่ต้องการซือ้อสงัหาริมทรัพย์นอกประเทศล่าสุดโดย Finance Times 
สรปุว่า ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับ ความนิยมสงูสุด 5 อันดับแรกส าหรบั
การลงทุนด้าน อสงัหาริมทรัพย์นอกประเทศจีน ที่เป็นเช่นน้ี เนื่องจากการรับรู้ว่าราคา
อสังหารมิทรพัย์ในประเทศไทยต่ ากว่าประเทศคู่แข่ง และยงัถูกมองว่ามีโอกาสในการขยายตัวสูงข้ึน 
แม้ว่าอาจจะไมม่ากเท่าประเทศอื่น ๆ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าใหท้ราบสถานการณ์ของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่มาอาศัย
ในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงทราบความต้องการหลักในการโยกย้ายถ่ินฐานมายัง
ประเทศไทย และปัจจัยต่าง ๆ ที่มอีิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีน ทั้งนีผ้ลจากการ
วิจัยและการเกบ็ข้อมลู จะน าไปเป็นฐานข้อมูลให้ความรู้แกช่าวต่างชาติที่สนใจเลือกซือ้ที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียมในเขตกรงุเทพมหานคร และเป็นฐานข้อมูลใหบ้ริษัทหรือเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม
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ได้ศึกษา เพื่อสร้างคอนโดมิเนียมให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติให้ได้มากทีสุ่ด และ
เกิดประโยชน์สงูสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาเหตผุลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกซือ้คอนโดมเินียมของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพื่อศึกษารูปแบบของคอนโดมเินียมทีเ่ป็นที่นิยมในกลุ่มของชาวจีน  
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมของลูกค้าชาวจีนที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มชาวจีนที่มอีายุ 18 ปีข้ึนไป (ชาวจีนที่ใช้
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต) จ านวน 200 คน ได้แก่ นักศึกษาชาวจีน และชาวจีนที่ท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จากพระราชบญัญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับ
ใช้ให้คนต่างด้าวสามารถซื้อห้องชุดได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนห้องชุดทัง้หมดในคอนโดมิเนียม 
 1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที ่
 สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามทางออนไลน์ โดยผู้ทีท่ า
แบบสอบถามได้รบัแบบสอบถามจากชาวจีนที่อยู่ในทั่วเขตกรุงเทพมหานครทางแบบสอบถาม
ออนไลน ์และเลือกศึกษาคอนโดมิเนียมในย่านพระราม 9 เพื่อน าเสนอรปูแบบคอนโดมิเนียมทีเ่ป็นที่
นิยมของกลุ่มลูกค้าชาวจีน เนื่องจากย่านพระราม 9 เป็นพื้นที่อีกแหง่หนึง่ที่ชาวจีนยชอบรวมตัวกัน มี
บริษัทยักษ์ใหญห่ลายแห่ง และสถานทูตจีนประจ าอยู่ที่นี่  
 1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมลูตั้งแต่ เดือน
เมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมิเนียมของลกูค้าชาวจีนที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี ้
 1.4.1 ตัวแปรอิสระ  
  1.4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูท้ าแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ทั้งหมด 
และอาชีพ 
  1.4.1.2 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ จุดประสงค์หลักหรือเหตผุลในการเลือกซือ้ เหตุผลในการอยู่
อาศัยในประเทศไทย 
   ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
    - ผลิตภัณฑ์ห้องชุด และสิ่งอ านวยความสะดวก 
    - ราคาห้องชุด 
    - ท าเลที่ตั้งและการเดินทาง 
    - การส่งเสริมการขายของหอ้งชุด 
 1.4.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของลูกค้าชาวจีนทีอ่าศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
 จากตัวแปรทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังภาพที่  
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ภาพที่ 1.6: กรอบแนวคิดวิจัย 
 
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- รายได้ทั้งหมด 
- แหล่งเงินทุน 
-  อาชีพ 

-

ข้อมูลทั่วไป 
- เหตผุลในการเลือกซื้อ  
- เหตผลในการอยู่อาศัยในประเทศไทย 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
- ผลิตภัณฑ์หอ้งชุดและสิ่งอ านวย

ความสะดวกของหอ้งชุด 
- ราคาห้องชุด 
- ท าเลที่ตั้งและการเดินทาง 
- การสง่เสรมิการขายของห้องชุด 

การตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดมเินียม
ของลูกค้าชาวจีน 

รูปแบบของคอนโดมิเนียมที่
เป็นที่นิยมในกลุม่ชาวจีน 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 การวิจัยครัง้นี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้ 
  1.6.1 เพื่อใหผู้้ประกอบการที่ท าธุรกิจทัง้ตัวแทนและผูส้ร้างโครงการเกี่ยวกบัคอนโดมเินียม
สามารถน าข้อมลูวิจัยไปใช้ในการปรับปรงุ พัฒนามาตรฐานที่พักอาศัย และรูปแบบของห้องพัก เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  1.6.2 เพื่อใหผู้้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมสามารถน าข้อมูลที่ได้ ไป
พัฒนาการบรกิารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบันักทอ่งเที่ยว และผู้พักอยู่อาศัยมากข้ึน 
   1.6.3 เพื่อใหผู้้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมได้รับรู้ และเข้าถึงความ
ต้องการของลกูค้าในแต่ละประเภทได้มากขึ้น สร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งขันในการท าตลาดได้ 
   1.6.4 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่น ๆ 
ได ้
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ชาวจีนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ถือหนังสือเดินทางจาก
ประเทศจีน โดยข้ามาท างาน ศึกษา หรืออพยพเข้ามาอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครของประเทศไทย 
ตั้งแต่ 2-20 ปี  
 คอนโดมิเนียม หมายถึง อาคารทีบุ่คคลสามารถแบง่ถือกรรมสิทธ์ิออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในทรัพยส์่วนบุคคล และกรรมสทิธ์ิในทรัพยส์ินส่วนกลาง  
 การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมเีหตผุลในการเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม หรือพอใจเพื่อทีจ่ะได้น าไปสู่การปฏิบัติใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรอืแก้ไขปัญหา
ได ้
 เหตผุลในการเลือกซื้อ หมายถึง การลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ไทยอสังหารมิทรัพย์ หรอื
คอนโดจากความชอบ และเหมาะกบัความจ าเป็น 
 เหตผลในการอยู่อาศัยในประเทศไทย หมายถึง เข้ามาท างาน ศึกษา หรืออพยพเข้ามา
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครของประเทศไทย 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ห้องชุด และสิ่งอ านวยความสะดวกของ ราคาห้องชุด ท าเลที่ตั้ง และการเดินทางกบัการส่งเสริมกา
รายของหอ้งชุด 
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณภาพผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ความหลากหลาย และการ
รับประกันผลิตภัณฑ์  
 ราคา หมายถึง ความเหมาะสมด้านการก าหนดราคาของคอนโดมิเนียม การใหส้่วนลดและ
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เงื่อนไขการช าระเงิน และสินเช่ือ   
 ท าเลที่ตั้ง หมายถึง สถานที่ก่อสร้างคอนโดมเินียม รวมถงึสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ที่สง่ผลต่อ
การซื้อคอนโดมิเนียม ได้แก่ความสะดวกสบายในการเดินทาง ท าเลที่ตั้งใกล้แหล่งชุมชน ใกลร้ะบบ
ขนส่ง ท าเลที่ตั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น  
 การสง่เสรมิการตลาด หมายถึง การแจง้ข่าวสารและจงูใจผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ของ
คอนโดมิเนียม ซึง่ต้องอาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมลูระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้เพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซือ้ การสื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นใหเ้กิดพฤติกรรมการซื้อ
ได้แก่ การได้เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ การได้เห็นโฆษณาทางนิตยสาร การได้เห็นโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ การจัดบู๊ธขายสินค้า การส่งเสริมการตลาด เช่น การลดราคา การแถม การมอบส่วนลด
พิเศษ การขายโดยพนักงานขายให้ค าแนะน า 
 รูปแบบของคอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยม หมายถึง คอนโดมเินยีมที่เป็นที่นิยมของลกูค้าชาว
จีนในแต่ละกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์การอยูอ่าศัยในประเทศไทย ตั้งแต่ลักษณะและความต้องการของ
ลูกค้า องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด และแนวทางการน าเสนอขายคอนโดมเินียมแก่กลุ่ม
ลูกค้าชาวจีน 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 บทนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนโดมเินียม ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาสบืค้นจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวความคิดในการ
วิจัยและได้น ามาเสนอในครัง้นี้ โดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้รโิภค และปัจจัยที่มีอทิธิผลตอ่
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
 2.3 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของคอนโดมิเนยีม และกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ถือครองอสังหารมิทรพัย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย  
 2.4 ส่วนประสมการตลาด 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้รโิภค และปัจจัยที่มีอทิธิผลตอ่พฤติกรรม
ของผู้บริโภค 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 ผู้บริโภค คือ บุคคลที่มีก าลังซือ้ในสิง่ของไม่ว่าจะรูปแบบไหน โดยความเต็มใจ การ
รับประทานและใช้สิง่ของต่าง ๆ  และความจ าเป็นทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) และมี
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และเพื่อน าไปใช้ตามจุดประสงค์ที่
ตนเองต้องการ 
 บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ (Ability to Buy) หรือในการใช้เงินเป็นสื่อกลาง 
การใช้สินค้าและบรกิาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ด้วยตนเองหรือใช้ในครัวเรือน ผูบ้ริโภคบางคน
ซื้อสินค้าไปเพื่อประโยชนส์่วนตัวหรือบางคนกซ็ื้อไปเพื่อขายหรือต่อใช้ในการผลิต การศึกษาถึงหน่วย
การซื้อและกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รบัมา การบริโภคและการจ ากัดอันเกี่ยวกบั
สินค้า บริการ เวลา และความคิดโดยหน่วยตัดสินใจซือ้ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 19) ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง บุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกบักิจกรรมการประเมินการครอบครอง การใช้สินค้าและบรกิาร โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่การ
ใช้ด้วยตนเองหรือใช้ในครัวเรือน  
 ฐานิสา สรรค์วิทยากลุ (2549, หน้า 11) บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ (Ability 
to Buy) หรือในการใช้เงินเป็นสือ่กลาง เพราะทุกคนที่มีเงินจะต้องมีความเต็มใจในการซื้อสินค้าและ
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บริการ ผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบางคนก็ซื้อไปเพื่อขาย หรือต่อใช้ใน
การผลิต 
 สุภาภรณ์ พลนิกร (2548, หน้า 1) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากมนุษย์มีความต้องการ (Wants) และมีความจ าเป็น (Needs) ในการบริโภค ซึ่ง
หมายถึง การรับประทานและใช้สิ่งของต่าง ๆ  และความจ าเป็นทางด้านจิตวิทยา (Psychological 
Needs)  
 นิเวศน์ ธรรมะ (2552, หน้า 43) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
การกระท าของบุคคลในการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสังคม
ภายนอก ที่เกิดข้ึนก่อนและหลังการกระท าน้ัน ๆ โดยกล่าวถึงศาสตร์ของพฤติกรรมทีจ่ะช่วยตอบ
ค าถามว่า ท าไมเขาถึงเลือกผลิตภัณฑ์อย่างหนึง่มากกว่าอีกอย่างหนึ่ง เขาเลอืกอย่างไร และบริษัทใช้
ประโยชนเ์หล่าน้ีในการนาเสนอคุณค่าไปสู่ผูบ้ริโภคได้อย่างไร  
 โซโลมอน (Solomon, 1996, p. 7) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซื้อ
และกระบวนการแลกเปลี่ยนทีเ่กี่ยวข้องกบัการได้รับมา การบริโภคและการก าจัด อันเกี่ยวกบัสินค้า 
บริการ เวลาและความคิดโดยหน่วยตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็น
การค้นหาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัด
กลยุทธ์ของการตลาด (Marketing Strategies) เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้รโิภคได้อย่าง
เหมาะสมค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H Who? What? Why? 
Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง ประกอบด้วย Occupants 
Objects Objectives Organizations Occasion Outlets and Operations แสดงการใช้ 7 ค าถาม 
เพื่อหาค าตอบ 7 ประการทีเ่กี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้รโิภค รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดใหส้อดคล้อง
กับค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ในการวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผูบ้รโิภคนั้นจะมีค าถาม 7 ประการ หรือ 6Ws 
และ 1H เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคดังนี้ (ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และ
คณะ, 2552) 
  1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the Target Market?) เพื่อต้องการทราบ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 
พฤติกรรมศาสตร ์
  2) ผู้บรโิภคซื้ออะไร (What does the Consumer Buy?) เพื่อต้องการทราบสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) สิ่งทีผู่้บริโภคต้องการจากผลติภัณฑ์ คือ ต้องการคุณสมบัตหิรือ
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องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่างที่เหนอืกว่าคู่แข่งขัน 
(Competitive Differentiation) 
  3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why Does the Consumer Buy?) เพื่อต้องการทราบ
วัตถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่งตอ้งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัยภายในหรอื
ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และปจัจัยเฉพาะบุคคล 
  4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who Participates in The Buying?) เพื่อ
ต้องการทราบบทบาทของกลุม่ต่าง ๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย  
ผู้รเิริ่ม ผู้มีอทิธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซือ้ และผู้ใช้ 
  5) ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด (When Does the Market Buy?) เพื่อต้องการทราบโอกาสใน
การซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลา 
ใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ  
  6) ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน (Where Does the Consumer buy?) เพื่อต้องการทราบ
ช่องทาง หรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปท าการซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ร้าน
ขายของช า บางล าพู พาหรุัด สยามสแควร์ ฯลฯ 
  7) ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร (How Does the Consumer Buy?) เพื่อต้องการทราบขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ (Operation) ประกอบด้วยการรับรู้ปญัหา การค้นหาข้อมลู การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สกึภายหลงัการซื้อ (ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ, 2552) 
 สรปุได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การที่มนุษย์มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
ผ่านกระบวนการความคิด ไตร่ตรอง หรือการแสดงออกของแต่ละบุคคล ในการตัดสินใจเลอืกซือ้ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค จากการประเมินผลการรบัรู้ การเรียนรู้ถึงปัจจัยหลายอย่างก่อน
ตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองทั้งทางกายภาพ และทางจิตวิทยา 
 2.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อทีเ่ป็นเป้าหมาย จะมีประโยชนท์ าให้ทราบถึงความต้องการ
และลกัษณะของลกูค้า เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้ที่เป็นเป้าหมายได้มากทีสุ่ด การ
ตัดสินใจของผู้ซือ้จะข้ึนกบัเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้า และลักษณะส่วน
บุคคลทางด้านต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
  2.1.2.1 เงื่อนไขหรอืวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อ  
  ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีเงื่อนไขในการเลือกซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองที่
ต่างกัน ผู้บริโภคที่มเีงื่อนไขความต้องการ หรอืวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน มักจะค านึงถึงเรื่องราว



17 

รายละเอียดที่ต่างกันด้วย เช่น รูปแบบของสินค้า สถานที่ตั้งหรือท าเล พื้นที่ใช้สอย ความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย การบรหิารการจัดการหลงัการขาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งทีม่ี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งสิ้น 
  2.1.2.2 ลักษณะส่วนบุคคล 
  ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกัน ด้วยความแตกต่างของผู้บริโภคแต่ละคน ท าให้การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่างไปด้วย ซึ่งได้แก่ 
   1) เพศ บุคคลที่มเีพศต่างกัน จะมีความต้องการในรปูแบบของสินค้าและบริการ
ต่างกัน โดยธรรมชาติเพศหญงิมักจะมีความละเอียดอ่อนกว่าเพศชาย ดังนั้นในการให้ความส าคัญใน
เรื่องรายละเอียดของสินค้าย่อมต่างไปจากเพศชาย 
   2) อายุ บุคคลที่อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกันนั้น จะมีความตอ้งการในสินค้าและ
บริการต่างกัน บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น หรือวัยท างาน มักจะชอบสินค้าที่ทันสมัย แปลกใหม่ ส่วนใน
กลุ่มผู้สงูอายุนั้น มักจะสนใจสินค้าที่เกี่ยวกบัสุขภาพ และความปลอดภัย 
   3) รายได้ รายได้ส่วนบุคคลจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่ง
เกี่ยวข้องกบัทัศนคติเกี่ยวกบัการจ่ายเงินของบุคคล กล่าวคือ ผู้ที่มรีายได้สูงกว่า จะมีอ านาจในการ
เลือกซื้อมากกว่าผูท้ี่มีรายได้ต่ ากว่า  
   4) อาชีพ อาชีพที่ต่างกันจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้า และการ
บริการที่แตกต่างกัน เช่น นักศึกษา หรือพนกังานประจ า มกัจะเลือกซื้อสินค้าที่เอื้ออ านวยต่อการ
เดินทาง เพือ่ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานศึกษา หรือสถานที่ท างาน แต่นักลงทุนจะ
เลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่สามารถให้ค่าตอบแทนสงูเท่านั้น 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ (Decision) หมายถึงการเลือกทีจ่ะกระท าการสิ่งใดสิง่หนึง่โดยเฉพาะจาก 
บรรดาทางเลือกต่าง ๆ  ที่มีอยู่ (Walters, 1987, p. 69 อ้างใน ศุภร เสรรีัตน์, 2544, หน้า 49) 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 192) กล่าวถึง การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการที่
ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึง่จะมีกระบวนการตัง้แตจุ่ดเริม่ต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้
สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถพจิารณาเป็นข้ันตอนได้ดังนี้ การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายในการแสวงหา
ภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และทัศนคติหลังการซื้อ 
 การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลอืกต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกลุ, 2546)  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรปุได้ว่าการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลอืกทางใด
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ทางหนึง่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ  
 2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจ 
 ข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ มี 5 ข้ันตอนน้ี (ศิริวรรณ เสรรีัตน์, ศุภร เสรีรัตน์,  
ปริญ ลักษิตานนท์ และองอาจ ปทะวานิช, 2541) 

 
ภาพที่ 2.1: กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

 
 

  1) การรบัรู้ถึงความต้องการหรอืปญัหา (Problem/Need Recognition)  
  ในข้ันตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ 
ซึ่งความต้องการหรือปัญหาน้ันเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก 
   - สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิว กระหายน้ า ความ
ปรารถนา อยากซื้อ อยากได้ เป็นต้น 
   - สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นอาหารน่ากิน จึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรูส้ึกอยากซื้อ อยากได้ เห็นเพือ่นมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 
  2) การแสวงหาข้อมลู (Information Search)  
  เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบรกิารแล้ว ล าดับข้ันต่อไปผู้บริโภคก็จะ
ท าการแสวงหาข้อมลู เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหลง่ข้อมูลของผูบ้รโิภค แบ่งเป็น  

การตระหนักถึงปัญหา 

การค้นหาข้อมลู 

การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมหลังการซือ้ 
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   - แหลง่บุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คน
รู้จักที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรอืบริการนั้น ๆ  
   - แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม  
สื่อต่าง ๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ ์
   - แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของ
สินค้าหรอืบริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผูบ้ริโภค  
   - แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัว
ของผู้บริโภคทีเ่คยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาก่อน 
  3) การประเมินทางเลอืก (Evaluation of Alternatives)  
  เมื่อได้ข้อมลูจากข้ันตอนที ่2 แล้ว ในข้ันต่อไปผู้บริโภคกจ็ะท าการประเมินทางเลือก 
โดยในการประเมินทางเลือกนั้น จะเกิดการพจิารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคต้องกาหนด
เกณฑ์หรือคุณสมบัติทีจ่ะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อ
หน่วย เป็นต้น  
  4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  
  หลงัจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในข้ันตอนของการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   - ตราย่ีห้อที่ซื้อ (Brand Decision)  
   - ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision)  
   - ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision)  
   - เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) 
   - วิธีการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 
  5) พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ (Post purchase Behavior) 
  หลงัจากที่ลกูค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแลว้นั้น นักการตลาดจะตอ้ง
ท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซือ้ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการทีลู่กค้าท าการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดข้ึนจรงิกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสนิค้าหรือบริการที่ได้รบัจริง ตรงกบัที่
คาดหวังหรอืสงูกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ากจ็ะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้า
ลูกค้ามีความพึงพอใจกจ็ะเกิดพฤติกรรมในการซือ้ซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมือ่ใดก็ตามที่คุณค่าที่
ได้รับจริงต่ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พงึพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกค้าจะ
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ   
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 ด้วยเหตุน้ี นักการตลาดจงึต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจของลกูค้าหลังจากทีลู่กค้าซื้อ
สินค้าหรอืบริการไปแล้ว โดยอาจจะท าผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ หรอืจัดต้ังศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 
 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภคได้มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัจจัย 
ที่ส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะประชากร หรอื 
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา ปัจจัยเหล่านี้ได้แทรกซึมอยู่ในความรู้สกึนึกคิดของ 
ผู้บริโภค ซึ่งผูบ้รโิภคได้น ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจซื้อทกุขั้นตอน ปัจจัยเหล่าน้ีไม่เพียงแต่ม ี
ประโยชนส์ าหรับการตลาดในการปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคล้องกบัผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้รโิภคดีย่ิงข้ึน 
 การตัดสินใจซื้อ (Purchase) ภายหลังจากผูบ้ริโภคได้เลือกผลิตภัณฑ์หรอืบริการจาก 
ทางเลือกหลาย ๆ ทางแล้วผูบ้รโิภคก็พร้อมที่จะซื้อ นั่นคือ การแลกเปลี่ยนเงินหรือสัญญาที่จะจ่ายเงิน 
เพื่อได้มาซึง่ผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ต้องการ ในข้ันน้ียังมสีิ่งที่ต้องพจิารณาตัดสินใจอีก 3 ประการ 
คือ สถานที่ซื้อ (Place of Purchase) เงื่อนไขการซื้อ (Terms) และความพร้อมทีจ่ะจ าหน่าย 
(Availability) หากองค์ประกอบทัง้ 3 อย่างนี้เป็นที่พอใจตกลงกันได้ การตัดสินใจซื้อกจ็ะเกิดข้ึน 
แต่หากมีสิง่หนึง่สิง่ใดไม่เป็นที่พอใจหรือไม่อาจจะรบัได้ ผู้บรโิภคอาจจะไมซ่ื้อ แม้ว่าจะพอใจใน 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วก็ตาม 
 ในกระบวนการตัดสินใจซื้อนบัตั้งแต่ข้ันต้น คือ ข้ันได้รับสิ่งเร้า ไปจนกระทัง่ถึงข้ันสุดท้าย 
คือ ข้ันพฤติกรรมหลงัการซื้อ ตามปกติมักจะมผีู้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอ ผูม้ีบทบาทในการ
ตัดสินใจในกระบวนการซื้อสามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 จ าพวก ดังนี้คือ (ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และ
คณะ, 2552) 
  1) ผู้ริเริ่มการซือ้ (Initiator) หมายถึง บุคคลผู้ให้ค าแนะน า หรือให้ความคิดที่จะซื้อ
สินค้าและการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเป็นคนแรกที่ซื้อสินค้า 
  2) ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ (Influencer) หมายถึง ผู้ทีม่ีส่วนในการเร่งเร้า แจง้ข่าว 
กระตุ้นหรือชักชวนใหผู้้ซื้อตัดสินใจในกระบวนการซื้อข้ันใดข้ันหนึ่ง ตัวอย่างผู้มอีิทธิพล เช่น หนังสอื
สาธิตหรือต าราการใช้ผลิตภัณฑ์ทางโทรทัศน์ ซึ่งเพื่อนบ้านเคยซื้อสินค้ามาใช้และรู้สกึพึงพอใจในย่ีห้อ
นั้น หรืออาจเป็นพนักงานขายเสนอแนะยีห่้อใดยีห่้อหนึง่โดยเฉพาะ เป็นต้น จากการศึกษาค้นคว้า
พบว่า ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการเลือกผลิตภัณฑ์และยีห่้อ การศึกษาใน
เรื่องนี ้มีประโยชน์ต่อผูบ้รหิารการตลาดหรือประชาสมัพันธ์ไปยังผูม้ีอิทธิพลเหล่าน้ันให้มากเพื่อ 
การด าเนินงานการตลาดจะได้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
  3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) หมายถึง บุคคลผูซ้ึ่งท าการตัดสนิใจซื้อ หรือเป็นผู้ช่วยการ
ประกอบในการตัดสินใจซื้อ จะซื้อหรอืไม่ซื้ออะไร ในข้ันใดข้ันหนึ่ง ซื้อที่ไหนหรือซือ้อย่างไร 
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เป็นต้น ไม่ว่าการตัดสินใจซื้อจะประกอบด้วยบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายบุคคลก็ตาม ผู้ขายจะต้อง 
หาทางในการจงูใจด้วยการโฆษณาไปยังบุคคลที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีสุ่ด 
  4) ผู้ซื้อ (Buyer) หมายถึง บุคคลผู้ซึง่ท าการซื้อเองอย่างแทจ้ริง ตัวอย่างเช่น แผนก
จัดซื้อในบริษัทท าการจัดซื้อเอง แมบ่้านไปจ่ายตลาดตามรายการอาหารเอง เป็นต้น การโฆษณาก็
จะต้องมุ่งเน้นผู้ท าหน้าทีซ่ื้อและตัดสินใจซื้ออย่างแท้จริง 
  5) ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เป็นผู้ใช้การบรกิารและสินค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น คนงานใน
บ้านใช้ผงซกัฟอกซักเสื้อผ้า พนักงานในองค์กรใช้เครื่องพิมพใ์นการพิมพง์าน บุคคลเหล่าน้ีไม่ได้เป็น 
ผู้ซื้อสินค้าด้วยตนเอง แต่ผู้อื่นเป็นผู้ซือ้มาให้ นักการตลาดจะต้องถือว่าผู้ใช้มีความส าคัญ การโฆษณา
ก็ควรมุ่งทีผู่้ใช้เพราะผู้ใช้จะเป็นผู้ตัดสินใจหรือเป็นผู้มอีิทธิพลในการซื้อในอนาคต 
 
2.3 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของคอนโดมิเนยีม และกฎหมายเกี่ยวกบัการถือครอง
อสังหารมิทรพัย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย  
 2.3.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบประเภทคอนโดมิเนียม 
 คอนโดมิเนียม หรือ “คอนโดฯ” หรือที่รูจ้ักกันในนามว่า “อาคารชุด” ซึ่งเป็นรปูแบบของที่
อยู่อาศัยอีกรปูแบบหนึ่งที่มลีักษณะเป็นห้องพักหลาย ๆ ห้องในอาคารเดียวกัน หรือจะเรียกว่า “ห้อง
ชุด” โดยเจ้าของห้องชุดจะต้องใช้พื้นทีส่่วนกลางต่าง ๆ ในคอนโดมิเนียมร่วมกบัเจ้าของห้องชุดท่าน
อื่น ๆ เช่น บริเวณทางเดิน ห้องโถง ลิฟต ์โรงจอดรถ สระว่ายน้ า ฯลฯ โดยตามกฎหมายแล้วเจ้าของ
ห้องชุดทุกท่านต้องเป็น “เจ้าของร่วม” กบัพื้นทีส่่วนกลาง และเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด หรอื
คอนโดมิเนียมนั้นมีสถานะเป็นเจ้าของร่วม ไม่ได้มีสถานะเปน็ผู้เช่า หมายความว่า หากเราซื้อคอนโดฯ 
หนึ่งหอ้ง เราก็มสีถานะความเปน็เจ้าของพื้นทีส่่วนกลางร่วมกับเจ้าของคนอื่น ๆ ในอาคารชุดน้ัน ๆ 
(“คอนโดมินัยมคืออะไร”, 2556) 
 ประวัติของสิ่งปลกูสร้างทีเ่รียกว่าคอนโดมิเนียมนั้น เริม่ต้นมาจากประเทศในทวีปอเมรกิา
เหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ต่อมาได้แพร่หลายไปยังทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศองักฤษที่
ในสมัยก่อนหน้าไม่เคยมบีัญญัติค าว่าคอนโดมิเนียมมาก่อน โดยค าภาษาอังกฤษของคอนโดมิเนียม 
(Condominium) นั้นจะแตกต่างไปในแต่ละประเทศ ดังนี ้(“คอนโดมินัยมคืออะไร”, 2556)  
คอนโดมิเนียมในภาษาอังกฤษ หมายถึง การถือกรรมสทิธ์ิร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ ที่แบ่งซอยเป็น
ส่วนต่าง ๆ ให้คนต่างครอบครัวพักอาศัย 
 คอนโดมิเนียมในความหมายของประเทศในแถบอเมริกา หมายถึง อาคารที่อยู่อาศัย อาคาร
ส านักงาน หรืออาคารอื่น ๆ ที่บุคคลสามารถแยกกันถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนจะ
ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส์ินส่วนบุคคล และกรรมสทิธ์ิร่วมกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน 
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 คอนโดมิเนียม ในประเทศไทย หมายถึง อาคารชุดทีม่ีส่วนของเจ้าของห้องชุดที่มกีรรมสิทธ์ิ
ของตน และส่วนทีเ่ป็นส่วนกลางทีเ่ป็นกรรมสทิธ์ิร่วมกันน่ันเอง 
 ไม่ว่าจะเป็นความหมาย หรือค านิยามของประเทศใดก็ตาม โดยภาพรวมแล้วค าว่า 
“คอนโดมิเนียม” ก็มีความหมายที่คล้ายกัน และมทีั้งส่วนที่เป็นเจ้าของเดียว และส่วนที่เป็นเจ้าของ
ร่วมแต่จะแตกต่างกันตาม “กฎหมาย” ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการลงทุน การซื้อขาย การ
โอนกรรมสิทธ์ิ และการบริหารจัดการโดยนิติบุคคล “คอนโดมิเนียมคืออะไร”, 2556) 
 รูปแบบและประเภทคอนโดมิเนียมในช่วงแรกมีการใช้ประเภทลูกค้าเป็นตัวแบ่ง เช่น 
คอนโดมิเนียมส าหรับผู้อาศัยรายยอ่ย และคอนโดมเินียมส าหรบัครอบครัว ฯลฯ ต่อมากลายเป็นนิยม
การจัดประเภทโดยแบง่ตามระดับราคาต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียม ท าให้การแบ่งประเภท 
(Segment) ของคอนโดมเินียมท าได้แม่นย าและมีมาตรฐานมากกว่า แต่อาจมีการปรับช่วงราคาของ
แต่ละประเภทเพิ่มข้ึนในอนาคต เนื่องจากภาวะเงินเฟอ้และการประเมินราคาที่ดินจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ โดยมีการแบง่ประเภท ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.1: แสดงถึงประเภทของคอนโดมเินียมเรียงตามระดับและราคา 
 

ประเภทคอนโดมเินียม ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร 

Super Luxury 250,000 บาท ข้ึนไป 

Luxury 180,000–250,000 บาท 
Hi End Market 100,000–180,000 บาท 

Mid Market 70,000–100,000 บาท 
City Condo ต่ ากว่า 70,000 บาท 

 
ที่มา: ประเภท Segment ของคอนโดมเินียมและบ้านแนวราบ กับการรีวิวเจาะลึก. (2554). สืบค้น

จาก https://thinkofliving.com/article/ประเภท-Segment-ของคอนโดมิเนียมและบ้าน
แนวราบ-กับการรีวิวเจาะลึก-10724-อื่นๆ/. 

   
  1) คอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury เป็นคอนโดมเินียมที่มีราคาขายเฉลี่ยต้ังแต่ 
250,000 บาทข้ึนไปต่อตารางเมตร ยกตัวอย่างเช่น คอนโด 98 Wireless, Ashton Rescidence 41 
เป็นต้น คอนโดมิเนียมประเภทนี้ ผู้ซื้อจะพจิารณาซือ้จากท าเล และความพรีเมี่ยมของสินค้า  
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ภาพที่ 2.2: คอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury (98 Wireless) 
 

 
 

ที่มา: Somluck Srimalee. (2017). Bangkok luxury condo price soars to new record. 
Retrieved from https://www.nationthailand.com/business/30309566.  

 
  2) คอนโดมิเนียมระดับ Luxury เป็นคอนโดมเินียมทีม่ีราคาขายเฉลี่ยต้ังแต่ 180,000-
250,000 บาทต่อตารางเมตร ยกตัวอย่างเช่น คอนโด Ashton Asoke Rama9, Ideo Q Petchaburi 
เป็นต้น คอนโดมิเนียมประเภทนีผู้ซ้ื้อจะพิจารณาซื้อจากราคาและความคุ้มค่าเป็นหลกั เพื่ออยูอ่าศัย
เองและเพือ่ลงทุน 
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ภาพที่ 2.3: คอนโดมิเนียมระดับ Luxury (Ashton Asoke Rama9) 
 

 
 
ที่มา: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน). (2561). แอชตัน อโศก-พระราม 9. สบืค้นจาก 

https://www.ananda.co.th/th/condominium/ashton-asoke-rama-9. 
 
 3) คอนโดมิเนียมระดับ Hi End Market เป็นคอนโดมเินียมที่มีราคาขายเฉลี่ยต้ังแต่ 
100,000-180,000 บาทต่อตารางเมตร ยกตัวอย่างเช่น คอนโด Life Asoke Rama 9, Rhythm 
Asoke, A Space ID, Ideo New Rama9 เป็นต้น คอนโดมิเนียมประเภทนี้ผูซ้ื้อจะพจิารณาเน้นซื้อ
เพื่อการลงทุนเป็นหลัก 
 
ภาพที่ 2.4: คอนโดมิเนียมระดับ Hi End Market (Life Asoke Rama 9) 
 

 
 
ที่มา: ไลฟ์ อโศก-พระราม 9. (2560). สบืค้นจาก https://propholic.com/prop-verdict/life-

asoke-rama-9/. 
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 4) คอนโดมิเนียมระดับ Mid Market เป็นคอนโดมิเนียมที่มรีาคาขายเฉลี่ยต้ังแต่ 70,000-
100,000 บาทต่อตารางเมตร ยกตัวอย่างเช่น คอนโด The Tree Sukhumvit 64, Chapter One, 
Lumpini Place เป็นต้น คอนโดมิเนียมประเภทนี้ ผู้ซือ้จะพจิารณาซื้อจากราคาต่อหน่วย และความ
คุ้มค่าของสินค้าเป็นหลัก  
 
ภาพที่ 2.5: คอนโดมิเนียมระดับ Mid Market (The Tree Sukhumvit 64) 
 

 
 
ที่มา: The Tree สุขุมวิท 64 by Pruksa สัมผสัการใช้ชีวิตในคอนโดหรู พร้อม Boutique 

Courtyard สวนส่วนตัวที่น้อยคนนักจะได้ครอบครอง. (2559). สืบค้นจาก
https://www.terrabkk.com/news/154745. 

 
  5) คอนโดมิเนียมระดับ City Condo เป็นคอนโดมิเนียมที่มรีาคาขายเฉลี่ยต่ ากว่า 
70,000 บาทต่อตารางเมตร ยกตัวอย่างเช่น Plum Condo, The Privacy Condo เป็นต้น 
คอนโดมิเนียมประเภทนีผู้้ซื้อจะพจิารณาซือ้จากราคาต่อหนว่ยของห้องชุด และขนาดของห้องชุด
ต้องอยู่ได้จริง 
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ภาพที่ 2.6: คอนโดมิเนียมระดับ City Condo (Plum Condo) 
 

 
 

ที่มา: พลมั คอนโด แหลมฉบัง เฟส 2 Plum Condo Laemchabang Phase 2. (2560). สืบค้น
จาก https://www.condonayoo.com/plum-condo-laemchabang-phase-2/.  

 
 ท าเลคอนโดมิเนียมที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อคอนโดมิเนียมเป็นที่พักอาศัยในประเทศไทย 
มักจะเป็นท าเลใจกลางเมือง ใกล้ย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก เช่น สีลม สาทร สุขุมวิท เพลินจิต 
ราชด าริ ราชประสงค์ และย่านริมแม่น้ าเจ้าพระยา ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่มาจากทางแถบเอเชีย
มักจะนิยมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้สถานที่ส าคัญที่คุ้นเคยหรือใกล้สถานทูต เช่น ชาวเกาหลีจะ
รวมตัวกันอยู่บริเวณสุขุมวิทช่วงต้น ใกล้กับ Korean Town ชาวญี่ปุ่น จะชอบอยู่บริเวณสุขุมวิท
ช่วงต้นและเริ่มที่จะขยายออกไปช่วงสุขุมวิทตอนกลาง เช่น เอกมัย-ทองหล่อ-พร้อมพงษ์  
ชาวตะวันออกกลางชอบอยู่บริเวณสุขุมวิทช่วงนานา–อโศก ส่วนย่านของชาวจีน คือ ย่านพระราม 
9 เนื่องจากใกล้สถานฑูตจีน เป็นต้น ส าหรับท าเลที่คนต่างชาตินิยมซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักตาก
อากาศจะอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ ระยอง ภูเก็ต ศรีราชา เป็นต้น 
 2.3.2 กฎหมายเกี่ยวกบัการถือครองอสังหารมิทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย  
 ค าว่า “ชาวต่างชาติ” ตามภาษาของกฎหมายแล้วจะเรียกว่า คนต่างด้าว ซึ่ง “คนต่างด้าว” 
หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มิได้มสีัญชาติไทย (พระราชบญัญตัิสัญญา พ.ศ. 2508 มาตรา 4)  และ
หมายถึง นิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว เช่น นิติบุคคลที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 49 (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 98) ดังนั้นในการถือครองอสงัหาริมทรัพยจ์ะมทีั้งการถือ
ครองในรปูแบบของบุคคลและนิติบุคคล โดยสามารถถือครองได้ตามเงือ่นไขที่ก าหนด 
 ส าหรับการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นทีน่ิยมของชาวต่างชาติมาก
เพียงใด แต่ประเทศไทยก็ไม่ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองได้อย่างเสรี โดยมีการออก
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กฎหมายข้ึนมาเพื่อจ ากัดสิทธิการถือครอง การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
   1) การถือครองที่ดิน 
   2) การถือครองอาคารชุด 
   3) การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
  2.3.2.1 การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ 
  ในปัจจบุันน้ีชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือเป็นเจ้าของที่ดินได้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
บางประการ โดยได้มีการเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96 ทวิ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 
2545 “ก าหนดให้คนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่” โดย
ต้องมีเงื่อนไข ดังนี ้
   1) ต้องน าเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาทและต้องด ารงการ
ลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ป ี
   2) ต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   3) ต้องน าเงินมาลงทุนในธุรกจิหรือกจิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี ้
    - การซือ้พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรทีก่ระทรวงการคลงัค้ าประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
    - การลงทุนในกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ เพื่อแกป้ัญหาในระบบสถาบัน
การเงินที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ 
    - การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
กฏหมายว่าด้วยการสง่เสรมิการลงทุน 
    - การลงทุนในกจิการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดป้ระกาศใหเ้ป็น
กิจการที่สามารถขอรับการสง่เสรมิการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
   4) การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยการรับมรดก คนต่างด้าวสามารถรับมรดกในฐานะที่
เป็นทายาทโดยชอบธรรมได้ โดยการรับมรดกนั้นจะต้องได้รบัอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและที่ดินทีร่ับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินที่มอียู่แล้วจะต้องไม่เกินจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ สิทธิการรับมรดกเมื่อรวมกับที่ดินเดิมแล้วจะตอ้งไม่เกินสทิธิจะพงึมีได้ ดังนี้ 
    - ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไมเ่กิน 1 ไร่  
    - ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน 1 ไร่ 
    - ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน 10 ไร ่
    - ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเ่กิน 10 ไร่ 
    - ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน 1 ไร ่
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    - ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณะ ไม่เกิน 5 ไร่ 
    - ที่ใช้เพื่อเป็นสุสาน ตระกูลละไมเ่กิน 1/2 ไร่ 
   5) การซื้อผ่านคู่สมรสชาวไทย โดยว่า เงินที่บุคคลสญัชาติไทยน ามาซื้อที่ดินทัง้หมด
เป็นทรัพยส์ินส่วนบุคคลของของคนสัญชาติไทยแต่เพียงผูเ้ดยีว มิใช่สินสมรสหรือทรัพยท์ี่หามาได้
ร่วมกัน 
   6) การถือครองของนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัดที่
จดทะเบียนแล้วทีม่ีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน รวมถึงห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือห้างหุ้นส่วนสามญั สมาคม
รวมทั้งสหกรณ์ทีม่ีสมาชิก และมลูนิธิ ซึ่งมีการถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่า 49% ของทุนจดทะเบียน 
หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจ านวน 
  2.3.2.2 การถือครองอาคารชุดของคนต่างด้าว 
  อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมนับว่าเป็นอสงัหาริมทรัพยท์ี่ได้รบัความนิยมจาก
ชาวต่างชาติเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถมี
กรรมสทิธ์ิได้ แต่มีการก าหนดกรรมสทิธ์ิให้ถือครองได้ในจ านวนจ ากัด 
  จากพระราชบญัญัติอาคารชุด (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ทวิ บัญญัติไว้ว่า 
“อาคารชุดแต่ละอาคารชุดจะมีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธ์ิใน
ห้องชุดได้เมื่อรวมกันแล้วต้องไมเ่กินอัตราร้อยละสี่สิบเก้าของเนื้อที่ของหอ้งชุดทั้งหมดในอาคารชุดน้ัน
ในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖” หมายความว่า “คนต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดแต่ละแห่งได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ทั้งหมดในอาคารชุดน้ัน ๆ” ยกตัวอย่าง เช่น อาคารชุดมี
ห้องชุด 100 ห้อง แต่ละหอ้งชุดมเีนื้อที่ 100 ตารางเมตร รวมพื้นที่หอ้งชุดทั้งหมด 10,000 ตาราง
เมตร ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสทิธ์ิในห้องชุดได้เทา่กับ 4,900 ตารางเมตร โดยไม่ค านึงถึง
ราคาของห้องชุด แต่เนื่องจากความต้องการห้องชุดของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในท าเลใจกลางเมือง 
และเมอืงทอ่งเที่ยวมีสงูมากจนเกินอุปทานที่มอียู่ในตลาด ท าให้ชาวต่างชาติยอมที่จะจ่ายเงินซื้อใน
รูปแบบของการเช่าระยะยาว และยังมีวิธีการน าเอาบ้านมาจดทะเบียนอาคารชุด ซึ่งมักจะมีให้เห็น
ตามเมืองท่องเที่ยว  
  2.3.2.3 การน าเอาบ้านมาจดทะเบียนอาคารชุด 
  นอกจากคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองท าเลเด่นแล้ว อสังหารมิทรัพย์ทีเ่ป็นที่นิยมของ
ชาวต่างชาติอีกรูปแบบหนึ่ง คือวิลล่าตากอากาศตามเมืองทอ่งเที่ยวต่าง ๆ เช่น ภูเก็ต สมุย เป็นต้น 
โดยชาวต่างชาติที่สนใจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทนี้เป็นกลุ่มทีม่ีก าลงัซื้ออยู่ในระดับสูง แต่ในทาง
กฎหมายไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดินผูป้ระกอบการจงึไม่สามารถขายวิลล่าที่มีลกัษณะเป็นบ้าน
พร้อมที่ดินให้กบัชาวต่างชาติได้ จึงจะต้องครอบครองในลักษณะการเช่า แต่ก็มีผูป้ระกอบการหัวใสใช้
ช่องว่างของกฎหมายอาคารชุดเพื่อถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินของคนต่างชาติ โดยการน าอาคารที่มลีักษณะ
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เป็นบ้านเดี่ยวหลายอาคารมาจดทะเบียนเป็นอาคารชุด โดยตามกฎหมายกล่าวว่า “อาคารชุด” 
หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยกรรมสทิธ์ิในทรัพยส์่วนบุคคลและกรรมสทิธ์ิร่วมในทรพัย์ส่วนกลาง ตาม
พระราชบัญญัตอิาคารชุด พ.ศ. 2551 มาตรา 4 
  จากข้อกฎหมายจะเห็นได้ว่าไม่มีการก าหนดว่าลักษณะของอาคารชุดต้องเป็นเช่นไร 
บอกเพียงแต่ว่าจะต้องสามารถแยกกรรมสทิธ์ิเป็นส่วน ๆ ได้และต้องมีทรพัย์ส่วนบุคคลกับทรัพย์
ส่วนกลาง จึงมกีารสร้างคอนโดแนวราบ หรือการสร้างบ้านหลาย ๆ หลังแล้วน ามาจดทะเบียนเป็น
อาคารชุดเอามาขายชาวต่างชาติ ในราคาที่สูงมาก ๆ เกิดข้ึน โดยโครงการในลักษณะนี้กจ็ะต้องสร้าง
ตามกฎหมายต่าง ๆ ของอาคารชุด มีตัวบ้านและที่ดินเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล ทางเดินและส่วนอื่น ๆ 
เป็นทรัพยส์่วนกลาง มีการเก็บค่าส่วนกลางเหมือนอาคารชุด ซึ่งการท าในรูปแบบนีจ้ะท าให้
ชาวต่างชาติสามารถมีกรรมสิทธ์ิทีเ่ป็นทรัพยส์่วนบุคคลไปทัง้ที่ดินและอาคาร อย่างไรก็ตามการพัฒนา
โครงการในรปูแบบนีจ้ะต้องได้รับการอนญุาตจากเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.2.4 การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว 
  โดยทั่วไปคนต่างชาติสามารถเช่าอสังหารมิทรัพย์ในประเทศไทยได้ ซึ่งการเช่ากเ็ป็นที่
นิยมมากในหมู่ของคนต่างชาติที่ต้องการที่พักอาศัยในประเทศไทยเนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกไมม่ี
กฎเกณฑ์อะไรมากนัก โดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
   1) การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวโดยการจดทะเบียนเช่าระยะสั้น 
   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 กล่าวว่า การเช่าระยะสั้น คือ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ป ีเช่น เช่าอพาร์ทเม้นท์ หอพัก การเช่าในรูปแบบนี้เป็นการเช่าที่ไม่
ต้องมีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มเีพียงสญัญาเช่าระหว่าง “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้
เช่า” เท่านั้น 
   2) การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวโดยการจดทะเบียนเช่าระยะยาว 
   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 538 กล่าวว่า การเช่าระยะยาว คือ 
การเช่าทีม่ีก าหนดมากกว่า 3 ปีเป็นต้นไป โดยการเช่าระยะยาวนอกเหนือจากสัญญาเช่าแล้วจะตอ้ง
ไป “จดทะเบียนการเช่า” ณ ส านักงานที่ดินที่อสังหารมิทรพัย์น้ันต้ังอยู่ด้วย เพราะตามกฎหมายแล้ว 
สัญญาเช่าจะมีผลแค่ 3 ปีเท่านั้น โดยตาม พ.ร.บ เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก าหนดระยะเวลาไว้ว่าสามารถเช่าได้ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด
ลงสามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 30 ปีนับแต่วันต่อสัญญา 
  ปัจจุบันน้ีมโีครงการที่นิยมจ าหน่ายห้องชุดในรูปแบบของการเช่าระยะยาวระหว่างผูเ้ช่า
กับเจ้าของโครงการซึง่เรียกว่า Leasehold โดยโครงการทีเ่ป็นในลักษณะนี้ มักจะตั้งอยู่ในท าเลที่ดี
มาก ๆ หรือท าเลที่แทบจะไม่มีที่ดินให้พัฒนาโครงการอกีแล้ว เช่น ราชด าริ เพลินจิต โดยที่ดินที่น ามา
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พัฒนามักจะเป็นที่ดินที่เช่า หรอืที่ดินทีม่ีราคาสงู ส่งผลให้ถ้าขายในลักษณะของ Freehold (การขาย
ขาด ผู้ซื้อได้กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์) จะท าใหร้าคาขายของอสงัหาริมทรัพยส์ูงมากจนเกินก าลัง
ซื้อของกลุ่มลูกค้า 
  การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองกรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ เป็นวิธีหนึง่ที่
รัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุน แต่ต้องข้ึนอยูก่ับแต่ละประเทศด้วยว่าจะจ ากัดการถือครองมากน้อย
เพียงใด ส่วนในประเทศไทยแต่เดิมการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติเป็นไปได้ยากมาก
เนื่องจากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ เพื่อป้องกันการกว้านซื้อเพื่อเกง็ก าไรของชาวต่างชาติ ต่อมามีการ
เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายบางส่วนให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองอาคารชุด และสามารถเช่า
อสังหารมิทรพัย์ในระยะยาวได้เพือ่สง่เสรมิและจูงใจให้ต่างชาติน าเอามาลงทุนในบ้านเรา ซึง่ปจัจบุันก็
ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาจับจองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  
  สรปุว่าการเช่าอสังหารมิทรพัย์ของคนต่างด้าวโดยการจดทะเบียนเช่าระยะสั้น 
อสังหารมิทรพัย์ไม่เกิน 3 ปีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวโดยการจดทะเบียนเช่าระยะยาว 
สามารถเช่าได้ไม่เกิน 30 ป ี
 
2.4 ส่วนประสมการตลาด 
 2.1.4 ความหมายเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ (2541, หน้า 35-36, 337) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด เป็นปจัจัยที่กจิการ
สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด  
 พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2544, หน้า 10) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยผันแปร
ทางการตลาดทีผู่้บริหารการตลาดเสนอให้แก่ตลาดเป้าหมาย เพื่อบ าบัดความต้องการพร้อมทั้งน า
ความพอใจสงูสุดมาสู่ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดเป็นปัจจัยแปรผันทางการตลาดที่ผูบ้รหิาร
สามารถควบคุมได้ และเป็นหน้าที่ของผู้บรหิารทีจ่ าต้องปรบัปัจจัยผันแปรเหล่าน้ีใหส้อดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดเป้าหมายและสภาวะการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และ
สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 
 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 คอตเลอร์ (Kotler, 2001, p. 92) ได้อธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ามารถควบคุม
ได ้ซึ่งใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้  
  2.4.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็น หรือความต้องการของลกูค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สมัผสัได้ และสมัผสัไม่ได้ 
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เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็น
สินค้าบรกิาร สถานที่ บุคคล หรอืความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) 
ใน สายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
  2.4.2.2 ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มคีวามจ าเป็นต้องจ่าย เพือ่ให้
ได้ผลิตภัณฑ์ หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรปูตัวเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจงึต้อง
ค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรบัของลูกค้า
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการ
แข่งขัน 
  2.4.2.3 สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึง่ประกอบด้วย สถาบันและ 
กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการจากองค์การหรอืผู้ผลิตไปยงัตลาด 
  2.4.2.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกจิกรรมการส่งเสริมการขายที่ 
นอกเหนอืจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ ซึง่สามารถกระตุ้น 
ความสนใจใหเ้กิดการทดลองใช้หรือการซื้อ การสง่เสรมิการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 
   - การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุง่เน้นผู้บริโภค  
   - การขายโดยใช้คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุง่เน้นคนกลาง 
   - กระตุ้นพนกังานขาย เรียกว่า การสง่เสรมิการขายทีมุ่่งเน้นพนักงาน  
  2.4.2.5 กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการส่งมอบคุณภาพใน
การใหบ้ริการกบัลกูค้า เช่นความอ่อนน้อม ถูกต้อง เที่ยงตรง และรวดเร็ว เป็นต้น เพื่อให้ลกูค้าเกิด
ประทับใจหลังจากที่ได้รบับริการ  
  2.4.2.6 บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการ โดยผ่านการคัดเลือก และ
ฝึกอบรมมาแล้วพนักงานที่ดีควรมีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการตอบสนองต่อลกูค้า 
สามารถสร้างความพึงพอใจใหลู้กค้าได ้
  2.4.2.7 การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการจาก
องค์กรออกไปสู่ตลาด หรือผู้บริโภคด้วยช่องทางต่าง ๆ เพือ่เป็นการกระจายสินค้าไปสู่ตลาดเป้าหมาย  
 2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกบัการซื้อ การใช้ผลติภัณฑ์ของผู้บริโภคอันจะ
น าไปสู่ความพึงพอใจตามความต้องการตามความคิดและตามประสบการณ์ของผูบ้ริโภค การศึกษา
ผู้บริโภคจะกอ่ให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ข้อมูลข่าวสาร และส่วนประสมการตลาดอื่น ๆ ที่เหมาะสมและถูกต้อง โดย
สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมในการซือ้ของผู้บริโภคได้ ดังต่อไปนี้ (Kotler & Armstrong, 2013) 
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ภาพที่ 2.7: รูปแบบพฤติกรรมในการซื้อของผูบ้ริโภค 
 

 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พิริยะ เหลืองปฐมอร่าม (2543) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่ อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร สรปุผลการวิจัยดังต่อไปนี้ มลูเหตสุ าคัญทีท่ าให้เกิดความต้องการซื้อทีอ่ยู่ อาศัยคือ 
ต้องการแยกครอบครัวและต้องการอยู่เป็นสัดส่วน ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยวและทาวน์ เฮ้าส์ เป็น
ประเภทของทีอ่ยู่อาศัย ที่ต้องการซื้อมากทีสุ่ด ราคาที่อยู่อาศัยที่สนใจอยูร่ะดบั 1-2 ล้าน บิดา มารดา 
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากทีสุ่ด ผู้ต้องการซื้อที่อยู่แต่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย
อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือญาติมากที่สุด จ านวนรอ้ยละ 54.8 และเช่าที่พักอาศัย จ านวนร้อยละ 
31 โดยเช่าพักอาศัยในอพาร์ตเมน้ท์ใกล้ที่ท างาน จ านวนร้อยละ 16.7 เมื่อมีความพร้อมทางด้าน
ครอบครัวและทางการเงิน จงึจะตัดสินใจซื้อที่อยูอ่าศัยเป็นของตนเอง 
 บัณฑูร ไชยอนงค์ศักดิ์ (2544) ได้ท าการศึกษาเรือ่ง ปจัจัยทีม่ีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
บ้านโครงการอสังหารมิทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือก 
ซื้อโครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค โดยแยกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการตลาด ปจัจัยทางด้านสถาปัตยกรรม 
ปัจจัยภายในโครงการ และปจัจัยภายนอกโครงการ ซึง่จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อ
จะให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอกโครงการเป็นอันดับที่ 1 ให้ความส าคัญกบัปจัจัยในโครงการเป็น
อันดับที่ 2 ให้ความส าคัญกบัสถาปัตยกรรมเป็นอันดบัที่ 3 ดังนั้นโครงการสังหาริมทรัพยจ์ะประสบ
ความส าเรจ็ได้จะต้องเป็นการออกแบบและจัดท าโครงการอสังหาริมทรัพยท์ี่สามารถตอบสนองความ 
ต้องการพฤตกิรรมของผู้บริโภคได้ 
 สุรศักดิ์ แพรพ่าณิชกุล (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในด้านการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาดราคาเท่ากันเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ส่วนประสมการตลาด 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. ราคา 
3. การจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

กระบวนการตัดสินใจ 
1. ตระหนักถึงปัญหา 
2. ค้นหาข้อมล ู
3. ประเมินทางเลอืก 
4. ตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมหลงัซื้อ 

การตัดสินใจซื้อ 
1. ตราย่ีห้อทีซ่ื้อ 
2. ร้านค้าที่ซื้อ 
3. ปริมาณที่ช้ือ 
4. เวลาที่ซื้อ 
5. วิธีการในการช าระเงิน 
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ด้านการสง่เสรมิการตลาด และส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายตามล าดับ ส่วน
ประสมด้านผลิภัณฑ์ให้ความส าคัญในเรื่องสามารถยืดระยะเวลาการผ่อนช าระกบัธนาคารให้นาน 
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดการจัดจ าหน่าย ให้ความส าคัญในเรื่องส านักงานขายให้เวลา 
เปิดท าการทกุวัน และส่วนประสมการตลาดด้านการสง่เสรมิการตลาดให้ความส าคัญในเรื่องการ 
บริการที่ดีของพนักงานขาย 
 หนึ่งฤทัย เนาว์ค า (2556) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ 
และปจัจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เรื่องการ 
ส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน แต่การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย 
การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ 
คอนโดมิเนียม มปีัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 
ด้านการสง่เสรมิการขายมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05     
 ภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยการตลาดเชิงบรูณาการทีม่ีผลต่อการ 
ตัดสินใจซือ้คอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 25-30 ปีมากทีสุ่ด จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดอืน 15,000–
20,000 บาท ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด โดยพบว่า การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย และ
ภาพลักษณ์สินค้าเท่านั้น ทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมใกลส้ถานีรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
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ภาพที่ 2.8: สรุปงานวิจัย 
 

 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดมิเนียมของลกูค้าชาวจีนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานทีเ่กี่ยวข้อง สามารถสรปุ
เป็นกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ได้ดังนี ้
 3.1 การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุม่ตัวอย่าง 
 3.2 วิธีการวิจัย 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 3.4 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุม่ตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุม่ชาวจีนทีส่นใจซือ้ หรอืผู้ทีพ่ิจารณาจะซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจ ซึง่จ ากัดขอบเขตกลุ่มคนโดยต้องมีอายุ 18 ปข้ึีนไป และอาศัย
หรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 2-12 ปี  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ คือ กลุ่มชาวจีนผู้ทีซ่ื้อคอนโดมเินียม หรือผูท้ี่
พิจารณาจะซื้อคอนโดมิเนียมในกรงุเทพมหานคร  
 ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกม G*Power ในการก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกบัสถิติที่

ใช้ในงานวิจัยน้ี คือ ไคสแควร์ โดยก าหนดค่า  เท่ากับ 0.05 ขนาดอิทธิพล (Effect Size) ขนาดปาน
กลาง อ านาจการทดสอบ (1-) เท่ากบั 0.8 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากบั 180 คน เพื่อป้องกันการสูญเสีย
แบบสอบถามเนื่องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ และส ารองค่าความ
คลาดเคลื่อนไว้ จ านวน 18 ตัวอย่าง จึงเก็บตัวอย่างแบบสอบถามเพิม่เป็นทั้งหมด จ านวน 198 
ตัวอย่าง ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ทั้งสิ้นมี จ านวน 199 คน 
 3.1.3 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครัง้นี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
คือ ไม่ได้ก าหนดโอกาสหรอืความน่าจะเป็นทีก่ลุ่มตัวอย่างจะได้รับเลือกมาจากประชากรทัง้หมด โดย
ใช้วิธีการแบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling) ตามความสมัครใจของผู้ตอบ เพื่อให้ได้กลุ่ม
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ตัวอย่างที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 
 
3.2 วิธีการวิจัย 
 3.2.1 การสัมภาษณ์ 
 นัดสัมภาษณ์เข้าเกบ็ข้อมูล จะต้องท าแบบสัมภาษณ์ เพื่อเกบ็ข้อมูลเพิ่มเติมที่
นอกเหนอืไปจากข้อมลูที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในเรือ่งของความต้องการ การส ารวจข้อมลู
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน โดยมีนักศึกษาปริญญาตรี นักทอ่งเที่ยว พนักงานออฟฟิศ และนกัลงทุน 
การเกบ็ข้อมลูในด้านทัศนคติและความคิดเห็น เพื่อศึกษาวิจยัตามวัตถุประสงค์ การใช้สัมภาษณ์ใช้
โทรศัพทก์ารเก็บข้อมูลในด้านทัศนคติและความคิดเห็น ดังนี ้
 บุคคลตัวอย่างที่ 1 ในการส ารวจ คือ นักศึกษาปรญิญาตรีรายหนึ่งที่ศึกษาอยู่ประเทศไทย 
จะมเีกณฑ์การเลือกซื้อโครงการบ้านพักอยู่ใกลก้ับมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ มีการเดินทางสะดวก 
ห้องพกัราคาย่อมเยา หลังเรียนจบสามารถขายต่อใหก้ับผู้สนใจรายอื่นทีม่ีความประสงค์อยากจะซื้อ 
ดังนั้นเขาจงึค านึงถึงลกัษณะโครงการห้องเช่าส าหรบัการพิจารณาว่าผู้ซื้อชาวไทยยินดีที่จะเข้า
ครอบครองทันที เมื่อขายห้องชุดประเภทนีเ้พื่อการลงทุนระยะยาวหรือไม่ 
 ตัวอย่างที่ 2 คือ นักศึกษาปริญญาตรีอีกรายหนึ่ง เลือกใช้บรกิาร Airbnb เพราะตลาดการ
เช่าอสังหารมิทรัพย์ระยะสั้นในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี อีกทั้งตัวนักศึกษารายนี้ตัดสินใจอยู่
เมืองไทยตอ่ รวมถึงเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการห้องเช่าและการลงทุนในรูปแบบ Airbnb เป็นการ
ลงทุนระยะยาวทีส่ะดวก  การเช่าระยะสั้นอย่าง Airbnb สามารถเป็นแหล่งรายได้อีกรปูแบบหนึ่ง 
ดังนั้นจึงสะดวกในการเดินทางและเดินทางไปทุกจุดในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบาย 
 บุคคลตัวอย่างที่ 3 คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวทีป่ระเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ไมม่ีความประสงค์จะพกัในโรงแรมจึงท าการทดลองใช้บริการห้องเช่าระยะสั้นในประเทศไทย 
แล้วค้นพบว่า ตลาดในการเช่าระยะสั้นของประเทศไทย (Airbnb) นั้นดีและพวกเขาวางแผนทีจ่ะ
ลงทุนเป็นเวลานาน ตัวเลือกหลักของอพารท์เมนท์ คือ ท าเลที่ตั้งนั้นยอดเยี่ยม มสีิ่งอ านวยความ
สะดวกสวยงามเงียบสงบ และอพาร์ทเมนท์มกีารจัดการที่เตม็รูปแบบครบวงจร 
 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่ 4 คือ นักลงทุนที่เช่ียวชาญการลงทุนด้านการซือ้ขาย
อสังหารมิทรพัย์ในประเทศ เมื่อข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในไทยมีทิศทางในทางที่ดี 
ข้าพเจ้าจงึวางแผนที่จะลงทุนในระยะสั้นและขายบ้านใหม่ ดังนั้นทางเลือกของพาร์ทเมนต์ส่วนใหญ่จะ
พิจารณาสถานที่และราคาของอพาร์ทเมนท์ ความนิยมของแบรนด์อพาร์ทเม้นต ์
 บุคคลคนตัวอย่างที่ 5 คือ พนักงานออฟฟิศ เหตุผลที่คนกลุม่นี้เลอืกซือ้บ้าน ส่วนใหญ่จะ
เป็นเพราะท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางไปท างานและราคาเหมาะสม มหีลายห้องที่อ านวยความ
สะดวกให้กบัครอบครัวในประเทศที่จะมาประเทศไทยเพื่ออยู่ร่วมกัน 
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 สรปุบุคคลทั้ง 5 กลุ่มได้ใหเ้หตผุลเรื่องการลงทุนในประเทศไทยและความต้องการแตกต่าง
กัน นัดสัมภาษณ์นี้ได้เพิ่มข้อมลูเกี่ยวกบัท าเลที่ตัง้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า การออกแบบของ
คอนโดมิเนียมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 3.2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ประกอบไปด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ 
โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด โดยครอบคลุมเนื้อหาเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้   
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
  เป็นค าถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 5 ข้อ  
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และภูมลิ าเนา โดยแต่ละข้อค าถามจะมรีะดับการวัด
ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้    
 
ตารางที่ 3.1: ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

เพศ 1) ชาย 
2) หญิง 

Nominal 

อายุ 1) ต่ ากว่า 20 ป ี
2) 21-30 ป ี
3) 31-40 ป ี
4) 41-50 ป ี

Ordinal 

รายได้ทั้งหมด 1) ต่ ากว่า 20,000 บาท  
2) 20,001–30,000 บาท  
3) 30,001–40,000 บาท  
4) 40,001–50,000 บาท  
5) 50,001–60,000 บาท  
6) 60,001 บาทข้ึนไป 

Ordinal 

(ตารางมีตอ่) 
 

 



38 

ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ค าถามเกี่ยวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

อาชีพ 1) นักเรียน  
2) พนักงานรฐัวิสาหกิจ  
3) พนักงานบริษัทเอกชน  
4) ธุรกิจส่วนตัว 

Norminal 

จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 

1) 1-2 คน 
2) 2-3 คน 
3) 3-4 คน 
4) 4 คนข้ึนไป 

Nominal 

 
  ส่วนที่ 2 จุดประสงค์หลกั หรือเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซือ้ 
  เป็นค าถามเกี่ยวกับจุดประสงค์หลัก หรือเหตุผลในการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม
ของลูกค้าชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร มจี านวนทั้งหมด 2 ข้อ และมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
โดยแต่ละข้อค าถามจะมีระดบัการวัดข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่3.2: ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมเินียมในไทย: กรณีศึกษา

ลูกค้าชาวจีนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
ข้อมูลทั่วไป เหตผุลของการมา

ประเทศไทย 
1) การศึกษาในต่างประเทศ 
2) เหมาะกับวัยชรา 
3) ธุรกิจส่วนตัว/ท างานในบริษัท  
4) แต่งงานกับคนไทย–ทิวทัศน์ของ
คนไทยเป็นคนรักกับคน 
5) มาเที่ยวที่ไทย 

Nominal 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ): ค าถามเกี่ยวกับปจัจัยที่สง่ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในไทย: 
กรณีศึกษาลูกค้าชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยในการซื้อ

คอนโดฯ 
1) อยู่อาศัย 
2) เฉพาะส าหรบัการลงทุน/เกง็ก าไร 
3) เอามาปล่อยเช่า 
4) ใช้เวลาที่มาเที่ยววันหยุด 

 

 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
  เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงในการตดัสินใจซือ้คอนโดมเินียมของ
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้ง สิ่งอ านวยความสะดวกของโครงการ ความ
สะดวกในการเดินทาง และราคา  ซึ่งมลีักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบ Interval Scale โดยวัด
ระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของลเิคอร์ทสเกล (Likert 
Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง ค านึงมากที่สุด  
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง ค านึงมาก  
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง ค านึงปานกลาง  
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง ค านึงน้อย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง ค านึงน้อยทีสุ่ด  
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ตารางที่ 3.3: ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมเินียมในไทย: กรณีศึกษา
ลูกค้าชาวจีนในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง ท่านให้ความส าคัญต่อปัจจัย/ข้อความต่อไปนี้ในระดับใด 

ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ผลิตภัณฑ์และสิง่อ านวยความสะดวก Interval 
1. ขนาดห้องเพียงพอกบัความ
ต้องการ 
2. จ านวนห้องนอนเพียงพอกับ
จ านวนสมาชิก 
3. ดีไซน์ที่อยู่อาศัย 
4. พื้นที่ใช้สอยของทีอ่ยู่อาศัย 
5. การมีสระว่ายน้ าที่กว้างขวาง 
6. การมีฟิตเนสเพียงพอ 
7. การมีหอ้งซาวน่า 
8. ช่ือเสียงของคอนโด 
9. คุณภาพของคอนโดมิเนียม 
10. ระบบรักษาความปลอดภัย 
11. ที่จอดรถ 
12. วัสดุที่ใช้ของโครงการมีการ
จัดสรรด ี

1) มากที่สุด 
2) มาก 
3) ปานกลาง 
4) น้อย 
5) น้อยที่สุด 

 

ราคา 

1. ราคาขายคุ้มค่า 
2. ราคามีส่วนลด 
3. ราคารวมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด 

1) มากที่สุด 
2) มาก 
3) ปานกลาง 
4) น้อย 
5) น้อยที่สุด 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ค าถามเกี่ยวกบัปจัจัยที่สง่ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในไทย: 
กรณีศึกษาลูกค้าชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ท าเลที่ตั้งและการเดินทาง Interval 
1. อยู่ใจกลางเมอืง 
2. อยู่ใกล้สถานทีท่ างาน 
3. ง่ายต่อการอาศัยอยู่ในพื้นที่
โดยรอบเมื่อตอ้งการซื้อ 
4. ภูมิทัศน์ของห้อง 
พื้นที่โดยรอบ 
5. ที่ตั้งของโครงการอยู่ใกล้แหลง่
ชุมชน 
6. ท าเลที่ตัง้ของโครงการอยู่ใกล้
แหล่งท่องเที่ยว 
7. ท าเลที่ตัง้ของโครงการมีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง 

1) มากที่สุด 
2) มาก 
3) ปานกลาง 
4) น้อย 
5) น้อยที่สุด 

การสง่เสรมิการขาย 
การบริการหลังการขาย 1) มากที่สุด 

2) มาก 
3) ปานกลาง 
4) น้อย 
5) น้อยที่สุด 

การตดัสินใจ
เลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ 1) ห้องสตูดิโอ 
2) 1 ห้องนอน 
3) 2 ห้องนอน 
4) มากกว่า 2 ห้องนอน 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ค าถามเกี่ยวกบัปจัจัยที่สง่ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในไทย: 
กรณีศึกษาลูกค้าชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
การตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดมเินียม 

ตราย่ีห้อ 1) AP 
2) Lumpini 
3) Ananda Development 
4) Sansiri 
5) Pruksa Real Estate 
6) Land and Houses 
7) Quality House 

Interval 

ผู้ขาย 1) เจ้าของโครงการ 
2) ตัวแทน/นายหน้า 
3) เจ้าของห้อง 

ราคาที่ซื้อ 1) Super Luxury 250,000 บาท
ข้ึนไป/ตร.ม. 

2) Luxury 180,000-250,000 
บาทต่อ/ตร.ม. 

3) Mid Market 70,000–100,000 
บาท/ตร.ม. 

4) City Condo ต่ ากว่า 70,000 
บาท/ตร.ม. 

ปริมาณ Unit ที่ซื้อ 1) 1 ห้องนอน 
2) 2 ห้องนอน 
3) มากกว่า 3 ห้องนอน 

สิทธิลักษณะ  1) สิทธิในทรพัย์สินถาวร 
2) ปล่อยเช่าง่าย 

(ตารางมีตอ่) 
 
 



43 

ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ค าถามเกี่ยวกบัปจัจัยที่สง่ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในไทย: 
กรณีศึกษาลูกค้าชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ชุดตัวแปร ตัวแปร/ค าถาม ค่าตัวแปร/ค าตอบ ระดับการวัด 
การตัดสินใจเลือก
ซื้อคอนโดมเินียม 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก  
 

1) การบริหารจัดการทรัพยส์ิน 
2) ระบบรักษาความปลอดภัย 
3) ปัจจัยที่จอดรถ 
4) สระว่ายน้ า 

Interval 

เวลาที่ช้ือ 1) เมื่อราคามีเสถียรภาพ 
2) มีเงินส่วนเกิน 

 
 จากตารางที่ 3.3 ผู้วิจัยได้น าไปออกแบบเป็นแบบสอบถามภาษาจีน เพื่อใหส้ะดวกต่อการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวจีน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีโอกาสวิพากษ์ 
วิจารณ์แบบสอบถาม เพื่อน าไปสู่การปรับปรงุก่อนทีจ่ะน าไปใช้ในการเกบ็ข้อมลูจริง ดังตัวอย่าง
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ในภาคผนวก 
 3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยน าร่างแบบสอบ ตรวจสอบตามตรงเชิงเนือ้หา (Content Analysis) กับผู้เช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับคอนโดมิเนียมของกลุ่มลูกค้าชาวจีน จ านวน 4 คนได้แก่ 
  1) คุณ สุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา คอลลิเออรส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล (ประเทศไทย) ผู้เขียนหนังสือ รู้ไว้ไร้ดอยคอนโด  
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ รุจพิงษ์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิต ลีนีวา อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
  4) ดร.ภฤศมน ค ามะสอน อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  
 ค านวณดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
ค าถาม ยกเว้น ข้อค าถามด้านราคา จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) ท่านค านึงถึงราคาขายคุ้มค่าหรือไม่ และ 
2) ท่านค านึงถึงราคามสี่วนลดหรือไม่ มีค่า IOC เท่ากับ 0.5 ซึ่งแม้ว่าค่าดังกล่าวจะผ่านเกณฑ์ของ 
IOC ที่เท่ากับ 0.5 ข้ึนไป แต่ผู้วิจัยได้ปรบัข้อค าถามตามค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ  
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 
(Google form) โดยส่งลิง้ก์ให้กลุม่ตัวอย่างใน กลุม่ WECHAT 
 
3.4 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิเคราะห์ปจัจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติส าเร็จรูปเพื่อท าการค านวณทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึง
ตัวแปรในการศึกษา ทั้งนีค่้าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรบัใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
พื้นฐานของลกูค้า ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในไทย เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการ
บรรยาย โดยการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ย
ออกเป็นช่วงตามแนวคิดของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2544) ดังต่อไปนี ้
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00 หมายถึง ระดบัค านึงมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20 หมายถึง ระดบัค านึงมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40 หมายถึง ระดบัค านึงปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60 หมายถึง ระดบัค านึงน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง ระดบัค านึงน้อยทีสุ่ด 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้
ดังนี ้
 3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตัวแปรด้านคุณสมบัติ
ของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ และจุดประสงค์หลักหรือเหตุผลในการเลือกซือ้ ซึ่ง
เป็นข้อมลูที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมส่ามารถวัดเป็นมูลค่าได้ และผู้วิจัยต้องการ
บรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่าง จ าแนกตามคุณสมบตัิเท่านั้น ดังนั้นสถิติทีเ่หมาะสม คือ 
ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยละ  
 3.4.2 สถิติเชิงอ้างองิ  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดรระหว่างกลุ่มลูกค้า
ชาวจีนที่มีปจัจัยส่วนบุคคลและข้อมลูทั่วไป ผู้วิจัยวิเคราะหด์้วยตารางไขว้ (Crosstab) และทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติด้วยไคสแควร์ 
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 3.4.3 เพื่อการศึกษารูปแบบของคอนโดมิเมียมทีเ่ป็นนิยมในกลุ่มชาวจีนด าเนินการตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 
  3.4.3.1 ท าความเข้าใจความต้องการทั้งหมดในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มชาว
จีน แต่ละกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการอยู่ประเทศไทย ประกอบด้วย  
   1) การลงทุน  
   2) ตัวเอง (เพื่อศึกษาหรือเพื่อท างาน) 
   3) การปล่อยเช่า 
  3.4.3.2 สรุปและอธิบายรูปแบบของคอนโดมิเนียมทีเ่ป็นนิยมในกลุ่มชาวจีนโดย
แบ่งเป็นหัวข้อ ได้แก่ 
   1) ลักษณะและความต้องการเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้าชาวจีนแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่ รายได้ เหตผุลในการซื้อ และสถานภาพในประเทศไทย  
   2) ลักษณะและความต้องการเกี่ยวกับตราย่ีหอ้ของลูกค้าชาวจีนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 
รายได้ เหตุผลในการซื้อ และสถานภาพในประเทศไทย 
   3) ลักษณะและความต้องการเกี่ยวกับราคาของลูกค้าชาวจีนแต่ละกลุม่ ได้แก่ 
รายได้ เหตุผลในการซื้อ และสถานภาพในประเทศไทย 
   4) ลักษณะและความต้องการเกี่ยวกับเวลาที่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของลกูค้า
ชาวจีนแต่ละกลุม่ ได้แก่ รายได้ เหตุผลในการซื้อ และสถานภาพในประเทศไทย 
  3.4.3.3 แนวทางการน าเสนอขายคอนโดมเินียมแกลู่กค้าแตล่ะกลุ่มใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ภายในห้อง ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 



บทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 บทนี้เป็นการศึกษาเรือ่งปจัจัยที่มผีลตอ่กระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมเินียมของชาว
จีนในเขตกรงุเทพมหานคร การน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพือ่อธิบาย และทดสอบสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกบัตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมลูวิจัยดังกล่าวผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเกบ็ข้อมลูที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์จากกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 199 ชุด  
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู    
  4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัเหตุผลและปจัจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจัยเปรียบเทียบในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนที่อาศัย
อยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ 1) ชาย 

2) หญิง 
73 
126 

36.683 
63.317 

 รวม 199 100.0 
 
 จากข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 199 คน พบว่า เพศ ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.317 เพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.683 
 
 
 



47 

ภาพที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 
ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
อายุ 1) ต่ ากว่า 25 ปี 78 39.196 

2) 25-29 ปี 63 31.658 

3) 30-34 ปี 29 14.573 

4) 35-40 ปี 16 8.040 

5) 41-45 ปี 9 4.523 

6) 45 ปีข้ึนไป 4 2.010 

 รวม 199 100.0 
 
 จากข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 199 คน จ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่
มีอายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.196 รองลงมา คือ อายุ 25-29 ปี จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.658 อายุ 30-34 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.573 อายุ 41-45 ปี 
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จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.523 ส่วนช่วงอายุ 45 ปีข้ึนไปมีเพียงส่วนน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.10 ตามล าดับ 
 
ภาพที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
รายได ้ 1. ต่ ากว่า 20,000 บาท  54 27.136 

2. 20,001–30,000 บาท 49 24.623 

3. 30,001–40,000 บาท 34 17.085 

4. 40,001–50,000 บาท  20 10.050 

5. 50,001–60,000 บาท  9 4.523 
6. 60,001 บาทข้ึนไป 33 16.583 

 รวม 199 100.0 
 
 จากข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 199 คน จ าแนกตามรายได้ พบว่า ส่วน
ใหญ่ มีรายได้ในช่วง ต่ ากว่า 20,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.136 รายได้ 20,001–
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30,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.623 รายได้ 30,001–40,000 บาท จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.085 รายได้ 60,001 บาทข้ึนไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.583 รายได้ 
40,001–50,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.050 และรายได้ 50,001–60,000 บาท 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.583 ตามล าดับ 
 
ภาพที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
 

 
 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ 1) นักเรียน 70 35.176 

2) พนักงานรัฐวิสาหกจิ 4 2.010 

3) พนักงานบริษัทเอกชน 82 41.206 
4) ธุรกิจส่วนตัว 43 21.608 

 รวม 199 100.0 
 
 จากข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 199 คน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วน
ใหญ่อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.206 รองลงมา อาชีพเป็น
นักเรียน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.176 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
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21.608 และอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกจิ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.010 ตามล าดับ 
  
ภาพที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 
ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตผุลของการมาประเทศไทย 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เหตผุลของการมา
ประเทศไทย 

1) ต้องการศึกษาในต่างประเทศ 89 44.724 

2) เหมาะกับวัยชรา 5 2.513 
3) ธุรกิจส่วนตัว/ท างานในบริษัท  74 37.186 

4) แต่งงานกับคนไทย 4 2.010 

5) มาเที่ยวที่ไทย 27 13.568 

 รวม 199 100.0 
 
 จากข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 199 คน จ าแนกตามเหตผุลของการมา
ประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่มาประเทศไทยเนื่องจาก ต้องการศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.724 รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ท างานในบริษัท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
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37.186 มาเที่ยวที่ไทย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.568 เหมาะกบัวัยชรา จ านวน 5 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 2.513 และแต่งงานกับคนไทย จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.010 ตามล าดับ 
 
ภาพที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตผุลของการมาประเทศไทย 
 

 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู    

4.2.1 เหตุผลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลอืกซือ้คอนโดมิเนียมของชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4.6: จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลในการซื้อคอนโดมิเนียมที่ประเทศ
ไทย 

 
  จ านวน ร้อยละ 
เหตผุลในการซื้อ
คอนโดฯ ที่ประเทศ
ไทย 

1) อยู่อาศัย 126 63.317 
2) เฉพาะส าหรบัการลงทุน/เกง็ก าไร 25 12.563 
4) เอามาปล่อยเช่า 17 8.543 

5) ที่พักอาศัยส าหรบัวันหยุดยาว 31 15.578 

 
 จากตารางที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 199 คน เหตุผลในการซื้อคอนโดฯ ที่
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยที่ไทย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.317 รองลงมาคือ ที่
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พักอาศัยส าหรบัวันหยุดยาว จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.578 เฉพาะส าหรบัการลงทุน/เก็ง
ก าไร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.563 และเอามาปลอ่ยเช่า จ านวน 17 คนร้อยละ 8.543 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.7: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดคอนโดมเินียมด้าน

ผลิตภัณฑ ์
 

 Mean Std. Deviation ระดับความคิดเห็น 

ผลิตภัณฑ์และสิง่อ านวยความสะดวก
ของส่วนกลาง 

4.213 .68818 
มาก 

1. จ านวนห้องนอนเพียงพอกับ
จ านวนสมาชิก 
2. พื้นที่ใช้สอยของทีอ่ยู่อาศัย 
3. วัสดุที่ใช้ของโครงการจัดสรรด ี

3.769 
4.487 
4.382 

1.090 
.738 
.794 

มาก 
มาก 
มาก 

ผลิตภัณฑ์และสิง่อ านวยความสะดวก 
Unit 

4.029 .7564 มาก 

1. รูปแบบคอนโดมิเนียม 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
สระว่ายน้ า สโมสร ห้องซาวน่า 
3. ช่ือเสียงของคอนโด 
4. ระบบรักษาความปลอดภัย 
5. ที่จอดรถ 

4.141 
4.070 

 
3.734 
4.447 
3.754 

.888 

.992 
 

1.143 
.776 
1.157 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.098 .61710 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 ในด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.098) ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น ด้านที่ 1 ผลิตภัณฑ์และสิง่อ านวยความสะดวกของส่วนกลาง พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.213) โดยทกุข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ข้อที่ 2 พื้นที่ใช้สอยของที่อยูอ่าศัย มีค่าเฉลี่ยสงูสุด รองลงมาคือ ข้อที่ 3 วัสดุที่ใช้ของ
โครงการจัดสรรดี และข้อที่ 1 จ านวนห้องนอนเพียงพอกับจ านวนสมาชิก ตามล าดับ ส่วนด้านที่ 2 
ผลิตภัณฑ์และสิง่อ านวยความสะดวกของ Unit พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
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4.029) โดยทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ข้อที่ 4 ระบบรักษาความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยสงูสุด รองลงมา คือ ข้อที่ 1 รูปแบบคอนโดมเินียม และข้อที่ 2 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เช่น สระว่ายน้ า สโมสร ห้องซาวน่า ตามล าดับ กับข้อที่ 3 ช่ือเสียงของคอนโด ข้อที่ 5 ที่จอดรถ 
 
ตารางที่ 4.8: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดคอนโดมเินียมด้านราคา 
 

 Mean Std. Deviation ระดับความพงึพอใจ 

1. ราคาขาย 4.653 0.686 มาก 
2. ราคามีส่วนลด 4.457 0.863 มาก 

3. ราคารวมเฟอร์นเิจอร์ครบชุด 4.136 1.023 มาก 
4. ราคาขายต่อตารางเมตร 4.276 0.937 มาก 

รวม 4.381 0.706 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 ในด้านราคามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.381) โดยทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ข้อที่ 1 ราคาขายมีค่าเฉลี่ยสงูสุด รองลงมา
คือ ข้อที่ 2 ราคามีส่วนลด กับข้อที่ 4 ราคาขายต่อตารางเมตร และข้อที่ 3 ราคารวมเฟอร์นเิจอร์ครบ
ชุด 
 
ตารางที่ 4.9: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดคอนโดมเินียมด้านท าเล

ที่ตั้งและการเดินทาง 
 

 Mean Std. Deviation ระดับความพงึพอใจ 

1. การอยู่ใจกลางเมอืง 4.040 1.029 มาก 

2. พื้นที่โดยรอบ อยู่ใกล้แหลง่ชุมชน  
ง่ายต่อการอาศัยอยู่ในพื้นที ่

4.412 0.817 มาก 

3. อยู่ใกลส้ถานที่ท างาน 4.020 1.155 มาก 

4. ภูมิทัศน์ของห้องพื้นที่โดยรอบ 4.065 0.927 มาก 

5. ท าเลที่ตั้งของโครงการมีความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า 

4.332 
 

0.882 มาก 

รวม 4.173 0.747 มาก 
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 จากตารางที่ 4.9 ในด้านท าเลที่ตัง้และการเดินทางมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.173) โดยทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ข้อที่  2 พื้นที่โดยรอบอยู่
ใกล้แหล่งชุมชน ง่ายต่อการอาศัยอยู่ในพื้นทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้อที่ 5 ท าเลที่ตัง้ของ
โครงการมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้สถานี ข้อที ่4 ภูมิทัศน์ของห้องพื้นทีโ่ดยรอบ ข้อที่ 2 
การอยู่ใจกลางเมอืง และข้อที่ 3 อยู่ใกล้สถานทีท่ างาน 
 
ตารางที่ 4.10: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดคอนโดมิเนียม ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด 
 

 Mean Std. Deviation ระดับความพงึพอใจ 

1. การบริการหลังการขาย 4.362 0.870 มาก 

2. การโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 3.362 1.181 มาก 

3. การโฆษณาให้ฟรหีรือลด
ค่าธรรมเนียมการจัดการมผีลต่อ 
การตัดสินใจซื้อ 

3.729 1.205 
มาก 

รวม 3.817 0.851 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 ในด้านการส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.817) โดยทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ข้อที่ 1 การบริการหลัง
การขายที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด รองลงมา คือ ข้อที่ 3 การโฆษณาให้ฟรหีรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการมี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้และ ข้อที่ 2 การโฆษณามผีลต่อการตดัสินใจซือ้ 
 
ตารางที่ 4.11: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดคอนโดมิเนียม ด้าน

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดคอนโดมิเนียม 
 

 Mean Std. Deviation ระดับความพงึพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ์และสิง่อ านวยความ
สะดวกของส่วนกลาง 

4.098 0.617 
มาก 

2. ราคา 4.381 0.706 มาก 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมการตลาดคอนโดมเินียม   
                        ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดคอนโดมิเนียม 
 

 Mean Std. Deviation ระดบัความพงึพอใจ 

3. ท าเลที่ตั้งและการเดินทาง 4.174 0.747 มาก 
4. การสง่เสรมิการขาย 3.817 0.851 มาก 

รวม 4.117 0.617 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.11 ในด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดคอนโดมิเนียมมีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.117) โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากเช่นกัน ด้านที่ 2 ราคา
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านที่ 3 ท าเลที่ตั้งและการเดินทาง กับด้านที่ 1 ผลิตภัณฑ์และสิง่
อ านวยความสะดวกของสวนกลาง และด้านที่ 4 การส่งเสรมิการตลาด 
 
ตารางที่ 4.12: จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามสาเหตุเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อ 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท าให ้
ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ 

1) ห้องสตูดิโอ 10 5.025 

2) 1 ห้องนอน 68 34.171 

3) 2 ห้องนอน 84 42.211 
4) 3 ห้องนอน 24 12.060 
5) มากกว่า 3 ห้องนอน 13 6.533 

ตราย่ีห้อทีท่ าให้ตัดสินใจ 
เลือกซื้อ 

1) AP (Thailand) 35 17.588 
2) Lumpini 49 24.623 

3) Ananda Development 18 9.045 

4) Sansiri 20 10.050 
5) Pruksa Real Estate 11 5.528 

6) Land and Houses 20 10.050 

7) Quality House 17 8.543 

8) Supalai 29 14.573 
(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามสาเหตุเกี่ยวกบัการตัดสินใจเลือกซือ้ 
 

ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ผู้ขายที่ท าใหท้่านตัดสินใจ 
เลือกซื้อ 

1) เจ้าของโครงการ (นักพฒันา) 136 68.342 
2) ตัวแทน/นายหน้า 45 22.613 

3) เจ้าของห้อง 18 9.045 
ราคาที่ซื้อที่ท าใหท้่าน
ตัดสินใจเลือกซื้อ 

1) Super Luxury 250,000บาท
ข้ึนไป/ตร.ม 

31 
 

15.578 

2) Luxury 180,000-250,000 
บาทข้ึนไป/ตร.ม 

46 
 

23.116 
 

3) Mid Market 70,000–100,000 
บาทข้ึนไป/ตร.ม 

71 
 

35.678 
 

4) City condo ต่ ากว่า 70,000
บาทข้ึนไป/ตร.ม 

51 25.628 
 

สิทธิลักษณะที่ท าใหท้่าน
ตัดสินใจเลือกซื้อ 

1) สิทธิในทรพัย์สินถาวร 102 51.256 

2) ปล่อยเช่าง่าย 67 33.668 
3) ปล่อยขายง่าย 30 15.075 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่ท า
ให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ 

1) การบริหารจัด การทรพัย์สิน 121 60.804 

2) ระบบรักษาความปลอดภัย 44 22.111 

3) ที่จอดรถ 5 2.513 
4) สระว่ายน้ า 29 14.573 

เวลาที่ช้ือทีท่ าให้ท่าน
ตัดสินใจเลือกซื้อ 

1) เมื่อราคามีเสถียรภาพ 104 52.261 

2) มีเงินส่วนเกิน 95 47.739 
แหล่งเงินทุน 1) จากผูป้กครอง  51 25.628 

2) จากธนาคารต่างประเทศ  13 6.533 
3) จากธนาคารประเทศไทย 25 12.563 
4) จากตัวคุณเอง 110 55.276 

 รวม 199 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.12 ข้อมูลส่วนปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงในการตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่ม
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ตัวอย่าง จ านวน 199 คน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.211) เป็น 2 ห้องนอน ตัวอย่างกระจายตัวใน 3 ช่วง 
ยี่ห้อที่ท าให้ตัดสินใจเลือกซื้อ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.623) ยี่ห้อ Lumpini รองลงมา คือ ยี่ห้อ AP 
(Thailand) ร้อยละ 17.588 และยี่ห้อ Supalai ร้อยละ 68.342 ตามล าดับ ส่วนย่ีห้อ Pruksa Real 
Estate มเีพียงส่วนน้อย ร้อยละ 5.528 สิทธิลักษณะทีท่ าใหท้่านตัดสินใจเลือกซื้อส่วนใหญ่ (ร้อยละ
51.256) ผู้ขายที่ท าให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.342) คือ เจ้าของโครงการ 
ราคาที่ซื้อที่ท าใหท้่านตัดสินใจเลอืกซือ้ของตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71) คือ Mid Market 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ท าใหท้่านตัดสินใจเลือกซือ้ของตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 121) คือ การ
บรหิารจัดการทรัพยส์ิน เวลาที่ช้ือที่ท าใหท้่านตัดสินใจเลือกซื้อของตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 104) 
คือ เมื่อราคามเีสถียรภาพ แหล่งเงินทุนของตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 110) คือ จากตัวคุณเอง 
 4.2.2 ปัจจัยเปรียบเทียบในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดรระหว่างกลุม่ลูกค้าชาวจีนที่มปีัจจัยส่วน
บุคคลและข้อมูลทั่วไป โดยเลอืกตัวแปรส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ รายได้ และเหตผุลในการซื้อ 
ส่วนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ผู้วิจัยเลือกตัวแปร ประเภทผลิตภัณฑ์ ตราย่ีห้อ ราคา และ
ช่วงเวลาที่ซื้อมาวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstab) และทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ด้วยค่าไคสแควร์ เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าชาวจีนที่มรีายได้สูง และมีเหตผุลในการลงทุนส่วนใหญ่
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมในรปูแบบใด หรือลูกค้าชาวจีนกลุม่รายได้อื่น มีเหตุผลในการซื้อแบบใด 
ส่วนใหญ่ตัดสินใจซือ้คอนโดมเินียมในรปูแบบใด  
 
ตารางที่ 4.13: จ านวนและร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์จ าแนกตามรายได้ของลูกค้าชาวจีน 
 

ประเภท
ผลิตภัณฑ ์

รายได ้ Total 
ต่ ากว่า 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000
บาท 

30,001-
40,000
บาท 

40,001-
50,000
บาท 

50,001-
60,000
บาท 

60,000
บาท 
ข้ึนไป 

สตูดิโอ 5 3 2 0 0 0 10 
9.259 6.122 5.882 0.000 0.000 0.000 5.025 

1 ห้องนอน 17 17 14 8 2 10 68 

31.481 34.694 41.176 40.000 22.222 30.303 34.171 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์จ าแนกตามรายได้ของลูกค้าชาวจีน 
 

ประเภท
ผลิตภัณฑ ์

รายได ้ Total 
ต่ ากว่า 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000
บาท 

30,001-
40,000
บาท 

40,001-
50,000
บาท 

50,001-
60,000
บาท 

60,000
บาท 
ข้ึนไป 

2 ห้องนอน 21 22 12 10 5 14 84 

38.889 44.898 35.294 50.000 55.556 42.424 42.211 

3 ห้องนอน 7 5 6 2 1 3 24 

12.963 10.204 17.647 10.000 11.111 9.091 12.060 

3 ห้องนอน
ข้ึนไป 

4 2 0 0 1 6 13 

7.407 4.082 0.000 0.000 11.111 18.182 6.533 

Total 54 49 34 20 9 33 199 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต:ุ (x2 = 20.373, P = 0.435) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.13 ลูกค้าชาวจีนรายได้ 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.898) 
เลือกซื้อคอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน ในขณะที่ กลุ่มรายได้ 30,001–40,000 บาท และรายได้ ต่ ากว่า
20,000 บาท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.176 และ 38.889 ตามล าดับ) เลือกซื้อคอนโดมิเนียม 2 
ห้องนอน เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 20.373, P = 0.435) 
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ตารางที่ 4.14: จ านวนและร้อยละของยีห่้อทีซ่ื้อจ าแนกตามรายได้ของลูกค้าชาวจีน 
 

ยี่ห้อที่ซือ้ รายได ้ Total 
ต่ ากว่า 
20,000
บาท 

20,001-
30,000
บาท 

30,001-
40,000
บาท 

40,001-
50,000
บาท 

50,001-
60,000
บาท 

60,000
บาทข้ึน

ไป 
Ap 13 6 7 3 1 5 35 

24.074 12.245 20.588 15.000 11.111 15.152 17.588 

Lumpini 15 15 8 5 3 3 49 

27.778 30.612 23.529 25.000 33.333 9.091 24.623 

Ananda 
Development 

4 3 3 5 0 3 18 

7.407 6.122 8.824 25.000 0.000 9.091 9.045 

Sansiri 4 7 5 2 0 2 20 
7.407 14.286 14.706 10.000 0.000 6.061 10.050 

Pruksa Real 
Estate 

3 2 2 2 0 2 11 

5.556 4.082 5.882 10.000 0.000 6.061 5.528 

Land and 
Houses 

5 5 2 0 1 7 20 

9.259% 10.204 5.882 0.000 11.111 21.212 10.050 

Quality 
House 

4 6 2 1 1 3 17 

7.407 12.245 5.882 5.000 11.111 9.091 8.543 

Supalai 6 5 5 2 3 8 29 

11.111 10.204 14.706 10.000 33.333 24.242 14.573 

Total 54 49 34 20 9 33 199 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต:ุ (x2 = 32.954a, P = 0.567) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.14 ลูกค้าชาวจีน กลุ่มรายได้ ต่ ากว่า 20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 
และ 30,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 27.778 และ 30.612 กับ23.529 ตามล าดับ) เลือกซื้อ
ยี่ห้อ Lumpini เมือ่ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับยี่ห้อที่ซือ้ พบว่า ตัวแปรทั้งสองมี
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ความสัมพันธ์กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ  (x2 = 32.954a, P = 0.567)    
 
ตารางที่ 4.15: จ านวนและร้อยละของ ราคาจ าแนกตามรายได้ของลูกค้าชาวจีน 
 

ราคา รายได ้ Total 
ต่ ากว่า
20,000
บาท 

20,001-
30,000
บาท 

30,001-
40,000
บาท 

40,001-
50,000
บาท 

50,001-
60,000
บาท 

60,000
บาทข้ึน

ไป 
Super Luxury 
250,000 บาท
ข้ึนไป/ตร.ม. 

16 6 2 1 1 5 31 

29.630 12.245 5.882 5.000 11.111 15.152 15.578 

Luxury 
180,000-
250,000 บาท
ต่อ/ตร.ม. 

10 9 8 7 4 8 46 

18.519 18.367 23.529 35.000 44.444 24.242 23.116 

Mid Market 
70,000–
100,000  
บาท/ตร.ม.  

14 17 19 5 2 14 71 

25.926 34.694 55.882 25.000 22.222 42.424 35.678 

City Codo  
ต่ ากว่า 70,000 
บาท/ตร.ม. 

14 17 5 7 2 6 51 

25.926 34.694 14.706 35.000 22.222 18.182 25.628 

Total 54 49 34 20 9 33 199 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: (x2 = 26.243a, P = 0.036) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.15 ลูกค้าชาวจีนรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาทส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29.630) 
เลือกซื้อราคา Super Luxury 250,000 บาทข้ึนไป/ตร.ม. ลูกค้าชาวจีนรายได้ 20,001-30,000 บาท 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.694) เลือกซื้อราคา Mid Market 70,000–100,000 บาท/ตร.ม. และ City 
Codo ต่ ากว่า 70,000 บาท/ตร.ม. พอ ๆ กัน และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับยีห่้อที่
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ซื้อ พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ  (x2 = 26.243a, P = 0.036) 
 
ตารางที่ 4.16: จ านวนและร้อยละของเวลาจ าแนกตามรายได้ของลูกค้าชาวจีน 
 

เวลา รายได ้ Total 
ต่ ากว่า 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40,000 
บาท 

40,001-
50,000
บาท 

50,001-
60,000
บาท 

60,000 
บาทข้ึน

ไป 
เมื่อราคามี
เสถียรภาพ 

36 23 18 10 3 14 104 

66.667 46.939 52.941 50.000 33.333 42.424 52.261 

มีเงินสวน
เกิน 

18 26 16 10 6 19 95 

33.333 53.061 47.059 50.000 66.667 57.576 47.739 

Total 54 49 34 20 9 33 199 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหตุ: (x2 = 7.668a, P = 0.176) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.16 ลูกค้าชาวจีนที่มรีายได้ ต่ ากว่า 20,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.667 และ 52.941 ตามล าดับ) ซื้อคอนโดฯ เมื่อราคามเีสถียรภาพ ในขณะที่ผู้มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 53.061) เลอืกซือ้คอนโดในช่วงราคามีเสถียรภาพและมีเงิน
ส่วนเกิน และเมื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างระดบัรายไดก้ับช่วงเวลาที่เลือกซือ้คอนโด ด้วยสถิติ
ไคสแควร์ พบว่า ตัวแปรทั้งสองไม่ทีความสัมพันธ์กัน (P >0.05) (x2 = 7.668a, P = 0.176) 
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ตารางที่ 4.17: จ านวนและร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามเหตผุลในการเลือกซื้อของลกูค้า
ชาวจีน 

 
ประเภท ผลิตภัณฑ์ เหตผุลในการเลือกซื้อ Total 

อยู่เอง 
การ

ลงทุน 
วันอยู่

เที่ยวใช้ ปล่อยเช่า 
สตูดิโอ 
 

7 1 0 2 10 

5.556 4.000 0.000 6.452 5.025 

1 ห้องนอน 
37 12 9 10 68 

29.365 48.000 52.941 32.258 34.171 

2 ห้องนอน 
57 9 6 12 84 

45.238 36.000 35.294 38.710 42.211 

3 ห้องนอน 
14 2 2 6 24 

11.111 8.000 11.765 19.355 12.060 

3 ห้องนอนข้ึนไป 
11 1 0 1 13 

8.730 4.000 0.000 3.226 6.533 

Total 126 25 17 31 199 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

หมายเหตุ: (x2 = 10.535, P = 0.569) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.17 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ วันอยู่เที่ยวใช้ ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 
50.941) เลือกซือ้คอนโดมเินียม 1 ห้องนอน ในขณะที่กลุ่มเหตุผลในการเลอืกซื้อ คือ การลงทุนและ
อยู่เอง ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 48.000 และ 45.238 ตามล าดับ) เลือกซื้อคอนโดมเินียม 2 ห้องนอน และ 
1 ห้องนอน เมื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างรายได้กบัประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 10.535, P = 0.569) 
 
 
 
 



63 

ตารางที่ 4.18: จ านวนและร้อยละของยีห่้อ จ าแนกตามเหตผุลในการเลือกซื้อของลูกค้าชาวจีน 
 

ยี่ห้อ เหตผุลในการเลือกซื้อ Total 
อยู่เอง การลงทุน วันอยู่เที่ยวใช้ ปล่ายเช่า 

Ap 
 

20 6 5 4 35 
15.873 24.000 29.412 12.903 17.588 

Lumpini 
 

35 8 1 5 49 
27.778 32.000 5.882 16.129 24.623 

Ananda 
Development 

15 1 1 1 18 
11.905 4.000 5.882 3.226 9.045 

Sansiri 
 

10 3 2 5 20 
7.937 12.000 11.765 16.129 10.050 

Pruksa Real Estate 
 

6 0 1 4 11 
4.762 0.000 5.882 12.903 5.528 

Land and Houses 
 

12 3 2 3 20 
9.524 12.000 11.765 9.677 10.050 

Quality House 
 

12 2 1 2 17 
9.524 8.000 5.882 6.452 8.543 

Supalai 
16 2 4 7 29 

12.698 8.000 23.529 22.581 14.573 
Total 126 25 17 31 199 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
หมายเหตุ: (x2 = 20.512, P = 0.489) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.18 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ วันอยู่เที่ยวใช้ ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 
50.941) เลือกซือ้คอนโดมเินียม 1 ห้องนอน ในขณะที่กลุ่มเหตุผลในการเหลือกซื้อ คือ การลงทุนและ
อยู่เอง ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 48.000 และ 45.238 ตามล าดับ) เลือกซื้อคอนโดมเินียม 2 ห้องนอน และ 
1 ห้องนอน เมื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างรายได้กบัประเภทผลิตภัณฑ์ กลับพบว่า ตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 20.512, P = 0.489) 
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ตารางที่ 4.19: จ านวนและร้อยละของราคาจ าแนกตามเหตผุลในการเลือกซื้อของลูกค้าชาวจีน 
 

 ราคา 

เหตผุลในการเหลอืกซื้อ 

Total 
อยู่เอง การ

ลงทุน 
วันอยู่

เที่ยวใช้ 
ปล่ายเช่า 

 Super 
Luxury 

 19 3 3 6 31 
 15.079 12.000 17.647 19.355 15.578 

Luxury   28 4 7 7 46 
 22.222 16.000 41.176 22.581 23.116 

Mid 
Market  

 42 12 5 12 71 
 33.333 48.000 29.412 38.710 35.678 

City 
Codo 

 37 6 2 6 51 
 29.365 24.000 11.765 19.355 25.628 

Total  126 25 17 31 199 

 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

หมายเหตุ: (x2 = 7.538, P = 0.581)ตัวเลขในวงเลบ็หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.19 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเหลือกซื้อคือการลงทุน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
48.000) เลือกซือ้ราคา Mid Market ในขณะที่ กลุ่มเหตผุลในการเหลือกซื้อ คือ วันอยู่เที่ยวใช้และ
อยู่เอง ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 41.176 และ 33.333 ตามล าดับ) เลือกซื้อคอนโดมเินียม Luxury และ 
Mid Market เมือ่ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับประเภทผลิตภัณฑ์ กลบัพบว่า ตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 7.538, P = 0.581) 
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ตารางที่ 4.20: จ านวนและร้อยละของเวลาจ าแนกตามเหตผุลในการเหลอืกซือ้ของลูกค้าชาวจีน 
 

 เวลาที่ตัดสินใจเลือกซือ้ 

เหตผุลในการเหลอืกซื้อ 

Total อยู่เอง การลงทุน 
วันอยู่เที่ยว

ใช้ ปล่อยเช่า 
 เมื่อราคามี

เสถียรภาพ 
70 

(55.556) 
10 

(40.000) 
7 

(41.176) 
17 

(54.839) 
104 

(52.261) 

มีเงินสวนเกิน 56 
(44.444) 

15 
(60.000) 

10 
(58.824) 

14 
(45.161) 

95 
(47.739) 

Total 126 
(100.000) 

25 
(100.000) 

17 
(100.000) 

31 
(100.000) 

199 
(100.000) 

หมายเหตุ: (x2 = 2.974, P = 0.396)ตัวเลขในวงเลบ็หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 16 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ อยูเ่อง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.556) 
เวลาที่ตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม คือ เมือ่ราคามเีสถียรภาพ ในขณะที่กลุ่มเหตุผลในการเลือกซือ้
คือ การลงทุนและวันอยูเ่ที่ยวใช้ ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 60.000 และ 58.824 ตามล าดับ) เลือกซือ้
คอนโดมิเนียม คือ เมือ่มีเงินสวนเกิน เมื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้กับประเภทผลิตภัณฑ์ 
กลับ พบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ x2 = 2.974, P = 0.396) 
 
ตารางที่ 4.21: จ านวนและร้อยละของเวลาจ าแนกตามเหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย

ของลูกค้าชาวจีน 
 

ประเภท 
ผลิตภัณฑ ์

เหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย Total 

นักเรียน 
ผู้เกษียณ

การท างาน คนท างาน อยู่อาศัย ท่องเที่ยว 
สตูดิโอ 7 0 3 0 0 10 

7.865% 0.000% 4.054% 0.000% 0.000% 5.025% 

1 ห้องนอน 
 

31 3 19 3 12 68 
34.831% 60.000% 25.676% 75.000% 44.444% 34.171% 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของเวลาจ าแนกตามเหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศ
ไทยของลูกค้าชาวจีน 

 
ประเภท 
ผลิตภัณฑ ์

เหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย Total 

นักเรียน 

ผู้เกษียณ
การ

ท างาน คนท างาน อยู่อาศัย ท่องเที่ยว 

 

2 ห้องนอน 
 

33 2 39 1 9 84 

37.079% 40.000% 52.703% 25.000% 33.333% 42.211% 

3 ห้องนอน 
 

12 0 7 0 5 24 

13.483% 0.000% 9.459% 0.000% 18.519% 12.060% 

3 ห้องนอน
ข้ึน 

6 0 6 0 1 13 

6.742% 0.000% 8.108% 0.000% 3.704% 6.533% 

Total 89 5 74 4 27 199 

100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

หมายเหตุ: (x2 = 1.5777, P = 0.469)ตัวเลขในวงเลบ็หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 21 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ มาท างาน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
52.703) ประเภท 2 ห้องนอน ในขณะที่กลุ่มเหตผุลในการเลือกซือ้ คือ มาเรียน ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 
37.079 และ 34.831 ตามล าดับ) เลือกซื้อคอนโดมเินียม คือ เมื่อมเีงินส่วนเกิน 1 ห้องนอนกับ 2 
ห้องนอน ประเภทผลิตภัณฑ์ กลบัพบว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
(x2 = 1.5777, P = 0.469) 
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ตารางที่ 4.22: จ านวนและร้อยละของยีห่้อจ าแนกตามเหตุผลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย
ของลูกค้าชาวจีน 

 

 ยี่ห้อ 

เหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย 

Total นักเรียน 
ผู้เกษียณ

การท างาน คนท างาน อยู่อาศัย ท่องเที่ยว 
Ap 17 1 9 0 8 35 

19.101% 20.000% 12.162% 0.000% 29.630% 17.588% 

Lumpini 
27 2 20 0 0 49 

30.337% 40.000% 27.027% 0.000% 0.000% 24.623% 

Ananda 
Develop 
ment 

6 1 8 0 3 18 

6.742% 20.000% 10.811% 0.000% 11.111% 9.045% 

Sansiri 
7 1 7 1 4 20 

7.865% 20.000% 9.459% 25.000% 14.815% 10.050% 

Pruksa 
Real 
Estate 

6 0 3 0 2 11 

6.742% 0.000% 4.054% 0.000% 7.407% 5.528% 

Land and 
Houses 

7 0 9 0 4 20 

7.865% 0.000% 12.162% 0.000% 14.815% 10.050% 

Quality 
House 

8 0 7 0 2 17 

8.989% 0.000% 9.459% 0.000% 7.407% 8.543% 

Supalai 
11 0 11 3 4 29 

12.360% 0.000% 14.865% 75.000% 14.815% 14.573% 

Total 89 5 74 4 27 199 

100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

หมายเหตุ: (x2 = 33.560, P = 0.216) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
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 จากตารางที่ 4.22 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ มาท างาน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
30.337) ยี่ห้อ Lumpini ในขณะที่กลุ่มเหตผุลในการเลือกซือ้ คือ มาเรียน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 27.027 
และ 19.101 ตามล าดับ) เลือกซือ้คอนโดมเินียม คือ ยี่ห้อ Ap และ Lumpini ประเภทผลิตภัณฑ์ 
กลับพบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 33.560, P = 0.216)
  
ตารางที่ 4.23: จ านวนและร้อยละของราคา จ าแนกตามเหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย

ของลูกค้าชาวจีน 
 

 ราคา 
เหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย 

Total 
นักเรียน ผู้เกษียณ คนท างาน อยู่อาศัย ท่องเที่ยว 

Super 
Luxury 

20 1 8 1 1 31 
22.472% 20.000% 10.811% 25.000% 3.704% 15.578% 

Luxury  
17 1 17 1 10 46 

19.101% 20.000% 22.973% 25.000% 37.037% 23.116% 

Mid 
Market 

25 3 30 2 11 71 

28.090% 60.000% 40.541% 50.000% 40.741% 35.678% 

City 
Codo 

27 0 19 0 5 51 
30.337% 0.000% 25.676% 0.000% 18.519% 25.628% 

Total 89 5 74 4 27 199 
100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

หมายเหตุ: (x2 = 16.230, P = 0.181) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 4.23 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ มาเรียน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
40.541) ราคาประเภท Mid Market ในขณะที่ กลุ่มเหตุผลในการเลือกซื้อ คือ มาเรียน ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 30.337 และ 22.472 ตามล าดับ) เลือกซื้อคอนโดมเินียม คือ ราคาประเภท City Codo และ 
Super Luxury กลับพบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์กนัอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 
16.230, P = 0.181) 
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ตารางที่ 4.24: จ านวนและร้อยละของเวลา จ าแนกตามเหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย
ของลูกค้าชาวจีน 

 

 เวลา 

เหตผุลในการมา/สถานภาพในประเทศไทย 

Total นักเรียน 
ผู้เกษียณ

การท างาน คนท างาน อยู่อาศัย ท่องเที่ยว 
เมื่อราคามี
เสถียรภาพ 

57 3 32 2 10 104 

64.045% 60.000% 43.243% 50.000% 37.037% 52.261% 

มีเงิน
ส่วนเกิน 

32 2 42 2 17 95 
35.955% 40.000% 56.757% 50.000% 62.963% 47.739% 

Total 89 5 74 4 27 199 

 
100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

หมายเหตุ: (x2 = 10.002, P = 0.040)ตัวเลขในวงเลบ็หมายถึงค่าร้อยละ 
 
 จากตารางที่ 20 ลูกค้าชาวจีนเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ มาท างาน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
56.757) เวลามีเงินสวนเกิน ในขณะที่กลุ่มเหตผุลในการเลือกซื้อ คือ มาเรียน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
64.045 ตามล าดับ) เลอืกซื้อคอนโดมิเนียม คือ เวลาเมือ่ราคามีเสถียรภาพ กลับพบว่า ตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (x2 = 10.002, P = 0.040)  
 



บทที่ 5 
สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 บทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรงุเทพมหานคร สรปุผลการศึกษารปูแบบของ
คอนโดมิเนียมที่เป็นที่นิยมในกลุ่มของชาวจีน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างเป็น จ านวน 199 ตัวอย่าง 
 การอภิปรายผลของการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ท าการสบืค้นและ
น าเสนอไว้ในบทที ่2 การน าผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัตแิละข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้
ต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่คยซื้อ หรือสนใจทีจ่ะซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร จ านวน 199 ตัวอย่าง พบว่าเป็น เพศชาย 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.683 เป็นเพศหญิง 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.317 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ต่ ากว่า
25ปี จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 49.196 ข้อมูลด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.206 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ ากว่า 20,000บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.623 
 ชาวจีนจ านวนมากที่เลือกเรียนระยะยาวและท างานในประเทศไทย  ดังนั้นเหตุผลในการซื้อ
คอนโดฯ ที่ประเทศไทยเป็นอยู่อาศัย ชาวจีนส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดทีเ่ป็นทรัพย์ถาวรในไทย เมื่อ
ราคามีเสถียรภาพโดยซือ้จากเจ้าของโครงการ และสิง่อ านวยความสะดวกที่ท าใหท้่านตัดสินใจเลือก
ซื้อเป็นการบรหิารจัด การทรัพยส์ินง่ายต่อการใช้ชีวิตและศึกษาและท างาน  
 5.1.1 รูปแบบของคอนโดมเินียมที่เป็นที่นิยมในกลุ่มของคนจีน มี 3 อย่าง ดังนี ้
  1) ยี่ห้อ 
  โครงการคอนโดฯที่ชาวจีนเลือกซื้อเยอะทีสุ่ดมี Lumpini และ AP เป็นโครงการทีรู่้จัก
กันดีทั่วไป โดยมีโครงการในไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสามารถเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลอืก
ส าหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งสามารถเสนอทางเลอืกทีห่ลากหลาย ราคาอยู่ที ่70,000–
100,000 บาทข้ึนไป/ตร.ม  
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ภาพที่ 5.1: แสดงถึงยี่ห้อคอนโดมีเนียมที่ชาวจีนนิยมในการตัดสินใจซือ้  
 

  
 
  2) แบบห้อง 
  คนส่วนใหญ่ทีม่าท างานในประเทศไทยอาจมาตั้งรกรากทีป่ระเทศไทยพร้อมครอบครัว
และลกู ๆ  ดังนั้นส่วนใหญเ่ลือกซื้อ 2 ห้องนอน ห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม พื้นที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ
และรปูแบบที่เหมาะสมของห้องจะสง่เสรมิความปรารถนาทีจ่ะซื้อ 
 
ภาพที่ 5.2: แสดงถึงคอนโดมีเนียมขนาด 2 ห้องนอนทีม่ีการตัดสินใจซือ้ (Condo AP Life) 
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ภาพที่ 5.3: การตกแต่งภายในห้องที่มีการตัดสินใจซื้อ 
 

 
 

 
 

 
 
  3) อ านวยความสะดวก 
  การบริหารจัดการทรัพยส์ินเป็นไปอย่างดีและความปลอดภัยจะสง่เสรมิการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมที่รวมไปถงึบริการหลังการขายดี ที่มีคุณภาพจะช่วยให้ลูกค้ารูส้ึกถึงความปลอดภัยและ
ความใส่ใจลกูค้าของโครงการ 
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ภาพที่ 5.4: สัญลักษณ์แสดงถึงการบริหารจัดการทรัพยส์ินทีด่ีและความปลอดภัย 
 

 
 
 5.1.2 เหตุผลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลอืกซือ้คอนโดมิเนียมของชาวจีนที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5.1.2.1 เหตุผลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมเินียม 
  ชาวจีนส่วนใหญ่มาที่ประเทศไทย เพื่อมาเรียนหนังสือหรือท างาน และต้องการมทีี่อยู่
อาศัยในไทย ซึ่งส่วนใหญ่ตอ้งการเลือกซื้อคอนโดมเินียมที่ไทยเพื่ออยู่อาศัยเอง มรีายได้ระหว่าง
20,001-30,000 บาท และต่ ากว่า 200,000 บาท โดยเลือกซื้อคอนโดมเินียมเป็นประเภทสอง
ห้องนอน และจะตัดสินใจซื้อในช่วงภาวะเศรษฐกจิมั่นคง 
  ชาวจีนส่วนใหญ่มาที่ประเทศไทย มีการเลือกซื้อคอนมิเนียมประเภทหนึง่ห้องนอน
ส าหรับการลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อคอนโดมิเนียมเมื่อพวกเขามีเงินออมส่วนเกิน 
การซื้อคอนโดมิเนียมในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิที่ดี เปน็ปัจจัยที่ผูซ้ื้อค านึงถึงมากกว่าการซื้อจาก
การมเีงินออมส่วนเกิน 
  ราคาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ส าหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทีส่มบูรณ์แบบเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก ซึง่ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้คอนโดมเินียมเพื่อการมีชีวิตที่สะดวกสบาย นอกจากต าแหน่งที่ตั้ง 
เนื่องจากอปุสรรคทางภาษาในการสื่อสาร และการบริการหลังการขาย ต่างเป็นปัจจัยที่ชาวจีน
พิจารณาเลือกซื้อคอนโดฯ เช่นกัน ที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมโดยรอบสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ก่อนทีจ่ะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในราคาที่เหมาะสม ชาวจีนส่วนใหญ่พจิารณาการเลือก
โครงการแนวหน้าในประเทศไทย ชาวจีนจะเลือกซื้อที่ดีทีสุ่ดของทั้งสองประเภทของราคามาตรฐาน
คือ Mid Market 70,000–100,000 บาท/ตร.ม. และ City Codo ต่ ากว่า 70,000 บาท/ตร.ม.  
  ลุมพินเีป็นหนึ่งในคอนโดมเินียมที่มีมาตรฐานมากที่สุดและชาวจีนต้ังใจทีจ่ะซือ้มากทีสุ่ด 
มีกลุม่ลูกค้าที่รายได้หลากหลาย (ระดับรายได้ 20001-30000 บาท และต่ ากว่า 200000 บาท) และ
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เหตผุลในการซื้อที่แตกต่างกัน (การลงทุนและอยูเ่อง)  
  5.1.2.2 ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม  
   1) ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาและท าเลที่ตัง้โครงการ 
   มีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัการตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้เมื่อคอนโดมเินียมมรีาคาเหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้ ราคาเหมาะสมกบัขนาดห้องและพื้นที่ใช้สอย 
ท าเลที่ตั้งโครงการใกลส้ถานที่ท างาน/สถานที่ศกึษาค่อนข้างมาก ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพวัสดุ 
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมและปลอดภัย ที่ตั้งโครงการใกลร้ะบบขนสง่
มวลชนมีความสะดวก ค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีความเหมาะสม และขนาดพื้นที่ใช้สอยในห้องเพียงพอต่อ
การพักอาศัย ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานคร 
   2) ปัจจัยด้านรูปลักษณ์และความน่าเช่ือถือ 
   มีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัการตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้เมื่อคอนโดมเินียมมผีู้ประกอบการหรือแบรนด์ มีความน่าเช่ือถือ มีการออกแบบที่อยู่อาศัยโดย
ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน ผู้ประกอบการมีความน่าเช่ือถือในด้านคุณภาพงานก่อสร้าง 
ผู้ประกอบการมีความมั่งคงด้านการเงิน มีการรบัประกันห้องชุดพักอาศัยที่เหมาะสม จงึต้องพิจารณา
องค์ประกอบหลายอย่างไปด้วยกัน 
   3) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
   มีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจเลอืกซื้อคอนโดมิเนียมในกรงุเทพมหานคร ซึง่แสดง
ให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกบั สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน (เช่น สระว่ายน้ า ฟิตเนส, 
สวนหย่อม) วัสดุที่ใช้ในการสร้างมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา รูปแบบอาคารดูทันสมัยและสวยงาม มี
การบริการหลังการขายที่ดี เช่น การแจง้ซ่อม การบรหิารอาคาร มีการตกแต่งส านักงานขาย และ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่เยี่ยมชมรอบโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานทีผู่้บริโภคต้องการ 
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ภาพที่ 5.5: แสดงถึงสภาพแวดล้อมของคอนโดมเีนียมที่มีการตัดสินใจซื้อ 
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ภาพที่ 5.6: แสดงถึงสิง่อ านวยความสะดวกของคอนโดมีเนียมที่มีการตัดสินใจซื้อ 
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ภาพที่ 5.7: แสดงถึงสิง่อ านวยความสะดวกภายในของคอนโดมีเนียมทีม่ีการตัดสินใจซื้อ 
 

 
 

 
 

   4) ปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคาและการผ่อนช าระ 
   ปัจจัยด้านความคุ้มค่าของราคาและการผ่อนช าระ มีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ต้องมีจ านวนเงินและระยะเวลาผ่อนดาวน์ ที่
มีความเหมาะสม ก าหนดเงินดาวน์ และท าสญัญาข้ันต่ าราคาเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกบัโครงการ
ของบริษัทอื่นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งราคาเหมาะสมกบัสภาพคอนโดมิเนียม 
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   5) ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นในการให้บริการ 
   ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นในการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรงุเทพมหานคร ดังนั้นโครงการคอนโดมิเนียมควรมีการบริการหลงัการขาย
รวมถึงยืดหยุ่นในเรื่องการให้บริการกับผู้บริโภคแต่ละคนเปน็กรณี ๆ ไป  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยแบ่งเป็น 3 หัวข้อตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 เหตุผลในการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มลูกค้าชาวจีน 
 กลุ่มลูกค้าชาวจีนมีเหตผุลในการเลือกซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ชาวจีน
ชอบเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเป็น
จ านวนมาก และเมืองที่ได้รับความนิยมมากทีสุ่ดในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่
ที่คนอยากมาเรียน มาท างาน คนจงึอยากมาอยู่อาศัย บริษัทยักษ์ใหญห่ลากหลายรปูแบบธุรกจิจาก
ประเทศจีนมาตั้งรกราก ท าให้ชาวจีนสนใจเข้ามาท างาน เกดิการโยกย้ายถ่ินฐานเดมิมาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมากข้ึน ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี ้เพราะมีความต้องการด้านความสามารถ
ทางภาษาจีนและไทยมากขึ้น การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง เข้ามา
ศึกษาในประเทศไทยมากข้ึน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการของชาวต่างชาติ ในการหาที่พกัอยู่
อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น เมื่อราคามีความเสถียรภาพ โดยซื้อไดจ้ากเจ้าของโครงการ ซึ่งสง่ผลต่อ
การด าเนินชีวิต การศึกษา และการท างานท าให้มผีลตอ่การตัดสินใจเลือกซื้อ สอดคล้องกับ
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกดิจากชาวจีนมีความต้องการและมีความ
จ าเป็นในการบริโภคใช้สิ่งของต่าง ๆ และความจ าเป็นทางดา้นจิตวิทยา (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548, 
หน้า 1) ซึ่งสง่ผลให้ชาวจีนเข้ามาซื้อคอนโดเพิ่มมากขึ้น บุคคลชาวจีนที่มีความสามารถในการซื้อ หรือ
ในการใช้เงินเป็นสื่อกลาง เพราะทกุคนที่มเีงินจะต้องมีความเต็มใจในการซื้อสินค้าและบรกิาร 
ผู้บริโภคบางคนซือ้สินค้าไปเพื่อประโยชนส์่วนตัว หรือบางคนก็ซื้อไปเพื่อขายต่อหรือใช้ในการผลิต 
(ฐานิสา สรรค์วิทยากลุ, 2549, หน้า 11) ผู้บรโิภคที่เป็นชาวจีนที่มีความเกี่ยวข้องกบักิจกรรมการ
ประเมินการครอบครองการใช้สินค้า และบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ด้วยตนเองหรือใช้ใน
ครัวเรือน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, หน้า 19) ซึ่งส่งผลชาวจีนเข้ามาพกัอยู่อาศัยเพิม่มากข้ึนทกุวัน  
 5.2.2 ปัจจัยส าคัญในการเลือกซือ้คอนโดมเินียมของชาวจีน คือ ปัจจัยด้านความเหมาะสม
ของราคาและท าเลที่ตั้งโครงการ และสอดคลอ้งกบัราคาทีเ่หมาะสม เพราะว่าการตัดสินใจเป็น
กระบวนการทีผู่้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรอืบริการใด โดยมีปัจจัยคือข้อมลูเกี่ยวกับตัว
สินค้า สังคมและกลุ่มทางสงัคม ทัศนคติของผูบ้รโิภค เวลาและโอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความ
ปรารถนา และการกระท ามีความสมัพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน



79 

กรุงเทพมหานคร ปจัจัยที่มีความส าคัญสงูสุด 5 อันดับแรก ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาและ
ท าเลที่ตั้งโครงการ ปัจจัยด้านรปูลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านความ
คุ้มค่าของราคาและการผ่อนช าระ และปัจจัยด้านความยืดหยุ่นในการใหบ้ริการ  
 ตามที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อที่ว่า การตัดสินใจ 
คือ กระบวนการคัดเลอืกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึง่
จัดเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการแก้ไขปญัหา การเลอืกทีจ่ะกระท าการสิ่งใดสิง่หนึง่โดยเฉพาะจาก 
บรรดาทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ มี 5 ข้ันตอนที่ว่า ข้ันตอนแรก การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need 
Recognition) ชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาและท างานเป็นเวลานานพวกเขาต้องการที่
พักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ข้ันตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อชาวจีน
ที่มาท างานและเรียนทีป่ระเทศไทยทราบถงึความต้องการในสินค้าหรอืบริการแล้ว ล าดับข้ันต่อไป
ผู้บริโภคชาวจีนก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหลง่ข้อมูลของผูบ้ริโภค
ชาวจีน การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมลูจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ใน
ข้ันต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลอืกนั้น จะเกิดการพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบัติทีจ่ะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ 
ราคา รูปแบบ บรกิารหลงัการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น การตัดสินใจซื้อ (Purchase 
Decision) หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในข้ันตอนของการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
หลงัจากที่ลกูค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแลว้นั้น นักการตลาดจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซือ้ ซึ่งความพึงพอใจนัน้เกิดข้ึนจากการทีลู่กค้าท าการ
เปรียบเทียบสิ่งที่เกิดข้ึนจรงิกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสนิค้าหรือบริการที่ได้รบัจริง ตรงกบัที่
คาดหวังหรอืสงูกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้ากจ็ะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้า
ลูกค้ามีความพึงพอใจกจ็ะเกิดพฤติกรรมในการซือ้ซ้ า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมือ่ใดก็ตามที่คุณค่าที่
ได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พงึพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกค้าจะ
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ ด้วย (กิตติ  
ภักดีวัฒนะกุล, 2546) คัมภีร์ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและระบบผูเ้ช่ืยวชาญ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรปุได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางใด
ทางหนึง่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ ในคอนโดมิเนียมหลายแห่งที่มสีิ่งอ านวยความสะดวกทุกอย่างเท่ากัน จะตัดสินใจ
แล้วเปรียบเทียบราคาในการเลือกซื้อ ตัวอย่างเช่นบนถนนสายเดียวกันพระราม 9 สี่คอนโดมเินียม
จากแบรนด์เดียวกัน ANANDA มีโครงการ ASHTON RAMA 9 (259k/sq.m) โครงการ Ideo Mobi 
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Rama 9 (146k/sq.m) กับโครงการ Aspire Rama 9 (115k/sq.m) และอกีสองจากแบรนด์เดียวกัน
AP มีโครงการ Life Asoke Rama 9 (135k/sq.m) กับ โครงการ Rhythm Asoke (157k/sq.m) 
เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโดมเินียมใหม่อื่น ๆ โครงการ Ideo Mobi Rama 9 (146k/sq.m) กับ
โครงการ Aspire Rama 9 (115k/sq.m) สองโครงการเป็นคอนโดเก่า สร้างเสร็จแล้วมีลูกค้าเข้ามา
อยู่ด้วย ราคาต่ าใน 5 โครงการนี้ แต่เปรียบเทียคอนโดที่มรีาคาต่ าด้วยหรือราคาเดียวกัน ชาวจีนเลือก
คอนโดที่ค่อนข้างใหมม่ากกว่า อีกสามโครงการเป็นของใหมแ่ละยังไมส่ร้างเสรจ็ โครงการ Life 
Asoke Rama 9 (135k/sq.m) กับโครงการ Rhythm Asoke (157k/sq.m) เป็นแบรนด์เดียวกัน 
โครงการ ASHTON RAMA 9 (259k/sq.m) เป็นของแบรนด์ต่าง ๆ สองโครงการนี้เหมือนกันทุกอย่าง 
แต่ราคาไม่เหมอืนกัน โครงการ Life Asoke Rama 9 (135k/sq.m) เป็นราคาที่ต่อตารางเมตรถูก
ที่สุด ชาวจีนจะเลือกโครงการ Life Asoke Rama 9 ซึ่งที่แบรนด์ 2 แบรนด์หรือแบรนด์เดียวกัน 
ปัจจัยต่าง ๆ เหมือนกันหมด แต่ราคาโครงการตอ่ตารางเมตรถูกว่า ชาวจีนตัดลิ่งใจเลือกซื้อมากว่า 
และหมดเร็วกว่า 
 5.2.3 รูปแบบคอนโดมิเนียมทีเ่ป็นที่นิยมในกลุม่ชาวจีน คือ ความเหมาะสมของราคาและ
ท าเลที่ตั้งโครงการ สองห้องนอนมีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ชีวิตของชาวจีน สาเหตที่
ชาวจีนนิยมเลือกเป็นสองหอ้งนอน ชาวจีนนิยมอยูเ่ป็นครอบครัวใหญ่ หอ้งที่ตกแต่งสวยงาม รูปแบบที่
เหมาะสมของหอ้ง และพื้นที่ที่อยูอ่าศัยที่เพียงพอจะสง่เสริมต่อความต้องการซื้อคอนโดมเินียม ซึง่ใน
ประเทศไทยราคาของสองห้องนอนค่อนข้างสูง หากคอนโดมิเนียมสองแห่งไม่ไกลเกินไป เมื่อ
เปรียบเทียบราคาของคอนโดมเินียมแบบสองห้องนอนเหมือนกับราคาของคอนโดมิเนียมแบบหนึ่ง
ห้องนอน หากราคาของคอนโดมิเนียมแบบหนึ่งห้องนอนราคาถูกกว่าแบบสองห้องนอน ก็จะเลือก
แบบหนึง่หอ้งนอน พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใน
การซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสงัคมภายนอก ที่เกิดข้ึนก่อน
และหลังการกระท าน้ัน ๆ โดยกล่าวถึงศาสตร์ของพฤติกรรมที่จะช่วยตอบค าถามว่า ท าไมเขาถึงเลือก
ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึง่ เขาเลือกอย่างไร และบริษัทใช้ประโยชน์เหล่าน้ีในการ
น าเสนอคุณค่าไปสูผู่้บริโภคได้อย่างไร (นเิวศน์ ธรรมะ, 2552, หน้า 43) 
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ภาพที่ 5.8: แสดงถึงสองห้องนอนที่ชาวจีนยอมซื้อ 
 

 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ในทางธุรกจิ  
 ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมเินียม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยช่ือเสียงและภาพลักษณ์ ดังนี้ 
 5.3.1 ปัจจัยด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้คอนโดมเินียม โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ที่ต้องการเลอืกซื้อ
คอนโดมิเนียมนั้น ต้องการอยูอ่าศัยคอนมิเนียมที่มีช่ือเสียง ต้องการไดร้ับการบริการที่ดีจากบุคลากร
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องคอนโดมิเนียม จึงมีความต้องการทีจ่ะอยู่อาศัยในคอนโดที่มีภาพลกัษณ์ใน
สายตาของลกูค้าอยู่ในระดบัสงู ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดความไว้วางใจทีจ่ะเลือกพักอาศัยกบัคอนโดมเินียม
นั้น  
 5.3.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัความเหมาะสมของราคาและท าเลที่ตัง้โครงการ 
เนื่องจากคอนโดมเินียมเป็นสินค้าที่มรีาคาสูง ซึง่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยาก ผูบ้ริโภคไม่ได้ซื้อเป็น
ประจ าผูบ้รโิภคจะค านึงถึงความคุ้มค่าของคอนโดที่ซื้อกับเงนิที่เสียไป ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความส าคัญ
กับเรื่องนีเ้ป็นล าดับต้น ๆ 
 5.3.3 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัราคาขายและระยะเวลาผอ่นดาวน์มีความ
เหมาะสม ก าหนดเงินดาวน์และท าสัญญาข้ันต่ าเหมาะสมเมือ่เทียบกับโครงการของบริษัทอื่นที่
ใกล้เคียงกัน ราคาเหมาะสมกบัตราสินค้าช่ือเสียงของคอนโดมิเนียม เนื่องจากการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของ
ประชากรในกรงุเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รายไดข้องประชากรมหีลายระดบั จึงควรมี
ทางเลือกที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการผู้บรโิภค ดังกล่าว 
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5.4 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 ในฐานะที่ชาวจีนมาไทยมากข้ึนเรื่อย ๆ ได้มีการส ารวจไปในพื้นที่เมอืงใหญ่ ๆ อื่น เช่น 
พัทยาและเชียงใหม่ เนื่องจากมจี านวนประชาชนกระจายตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ มากขึ้น เพื่อศึกษาว่า
แต่ละพื้นที่นั้น มปีัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเหมอืนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
เพื่อจะน าข้อมลูที่ได้ให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจเลือกซือ้ที่พักอาศัยคอนโดมเินียมในเขตอื่น ๆ 
และเป็นฐานข้อมลูใหบ้ริษัทหรือเจ้าของโครงการคอนโดมเินยีมได้ศึกษา เพื่อสร้างคอนโดมเินียมให้ได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติให้ได้มากทีสุ่ดและเกิดประโยชน์สงูสุด 
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ตัวอย่างแบบสอบถามกับสัมภาษณ์ 
 

中国人在泰国买房的主要决定因素 

 

 

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马

上开始吧！ 

1. 性别  

○ 男 ชาย  

○ 女 หญิง  

 

2. 年龄 อายุ ○ 25岁以下  

 ○ 25岁-29 岁  

 ○ 30岁-34 岁  

 ○ 35岁-40 岁  

 ○ 41岁-45 岁  

 ○ 45以上 
 

3. 工资待遇 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน  

 ○ 少于4000元, ต่่ากว่า 20,000 บาท  

 ○ 4000 元-6000元, 20,001–30,000 บาท  

 ○ 6000 元-8000元, 30,001–40,000 บาท  

 ○ 8000 元-10000元, 40,001–50,000 บาท  

 ○ 10000 元-12000元, 50,001–60,000 บาท  

 ○ 12000 元以上, 60,001 บาทข้ึนไป  
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4. 职业อาชีพ  

 ○ 学生 นักเรียน  

 ○ 公务员 พนักงานรัฐวิสาหกจิ  

  ○ 公司职员 พนักงานบริษัทเอกชน  

  ○ 自营者 ธุรกิจส่วนตัว  

 

5. 来泰国的主要原因有哪些？เหตผุลของการมาประเทศไทย  

  ○ 在泰国曼谷读书 การศึกษาในต่างประเทศ  

  ○ 养老 เหมาะกบัวัยชรา  

  ○ 在泰国工作, 自住 ธุรกิจส่วนตัว/ท่างานในบริษัท  

  ○ 和泰国人结婚，移民 แต่งงานกับคนไทย-- ทิวทัศน์ของคนไทยเป็นคน
รักกบัคน  

  ○ 度假 มาเที่ยวที่ไทย  

6. 来泰国买公寓的主要原因有哪些？เหตุผลในการเลือกซือ้คอนโดมเีนียม
ที่ไทย  

  ○ 自住 อยู่เอง  

  ○ 单纯投资 เฉพาะส่าหรบัการลงทุน/เก็งก่าไร  

  ○ 度假使用 เวลาที่วันหยุดมาเที่ยวใช้  

  ○ 出租赚收益 เอามาปลอ่ยเช่า  
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在购买公寓时您会优先考虑哪项因素，星星越多代表此项

因素会影响买房的可能性越大。 

 
ปัจจัยที่มผีลตอ่พฤติกรรมเลือกซื้อคอนโดมีเนียม โปรดเลือกข้อที่ตรงตามระดบัความส่าคัญของท่าน
มากที่สุดเมื่อคุณต้องการซื้อคอนโดมเินียมหรอืไม่ 

 

5 颗星 (ดาว) = 最先考虑 ค่านึงมากทีสุ่ด 

4 颗星 (ดาว) = 考虑 ค่านึงมาก 

3 颗星 (ดาว) = 可能会考虑 ค่านึงปานกลาง 

2 颗星 (ดาว) = 会考虑 ค่านึงน้อย 

1 颗星 (ดาว) = 基本不会考虑 ค่านึงน้อยที่สุด 

 

内部设施方面 ผลิตภัณฑ์และสิ่งอ่านวยความสะดวกของสวนกลาง 

7. 您是否会考虑房间数量因素？ท่านค่านึงถึงจ่านวนห้องนอนหรือไม ่

8. 您是否会考虑公寓社区环境等问题？ท่านค่านึงถึงพื้นที่ใช้สอยของที่
อยู่อาศัยหรือไม่  

9、您是否会考虑公寓质量和使用的建筑材料等因素因素？
ท่านค่านึงถึงวัสดุที่ใช้ของโครงการจัดสรรด ี(คุณภาพของคอนโดมิเนียม) หรือไม ่

外部设施方面 ผลิตภัณฑ์และสิ่งอ่านวยความสะดวกของ Unit 

10. 您是否会考虑公寓风格因素？ท่านค่านึงถึงรปูแบบคอนโดมิเนียมหรือไม ่

11. 您是否会考虑项目是否有泳池或桑拿等公共设施 
ท่านค่านึงถึงสิง่อ่านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้่า สโมสร หอ้งซาวน่าหรือไม่  

12. 您是否会考虑公寓开发商的品牌地位因素？ 
ท่านค่านึงถึงช่ือเสียงของคอนโดหรือไม่  

13. 您是否会考虑公寓安保系统问题 ท่านค่านึงถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยหรือไม่  

14. 您是否会考虑公寓停车位比例问题？ท่านค่านึงถึงทีจ่อดรถหรือไม ่
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价格方面 ราคา 

15. 公寓总价您是否会考虑 ท่านค่านึงถึงราคาขายหรือไม่  

16. 公寓总价有优惠您是否会考虑 ท่านค่านึงถึงส่วนลดหรือไม่  

17. 公寓总价包含家具.您是否会考虑 ท่านค่านึงถึงราคารวมเฟอร์นเิจอร์
ครบชุดหรอืไม่  

18.公寓的单价您是否会考虑 ท่านค่านึงถึงราคาขายต่อตารางเมตร 

 

公寓位置方面 ท่าเลที่ตัง้และการเดินทาง 

19.您是否会考虑项目在市中心周围 
ท่านค่านึงถึงการอยู่ใจกลางเมืองหรือไม่  

20.您是否会考虑项目周边地理优势，周边设施是否齐全等

因素？ 
ท่านค่านึงถึงพื้นที่โดยรอบ อยู่ใกล้แหลง่ชุมชน ง่ายต่อการอาศัยอยู่ในพื้นที่หรอืไม่ 

21.您是否会考虑项目在工作地点周围这项因素？ท่านค่านึงถึงอยู่
ใกล้สถานทีท่่างานหรือไม่  

22.您是否会考虑公寓景观这项因素？ท่านค่านึงถึงภูมิทัศน์ของหอ้งพื้นที่
โดยรอบหรอืไม่  

23.您是否会考虑项目离地铁轻轨近,方便生活出行等因 

素？ท่านค่านึงถึงท่าเลที่ตั้งของโครงการมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า
หรือไม่  

 

营销策略 การสง่เสรมิการตลาด 

24.您是否会考虑开发商售后服务问题吗？ท่านค่านึงถึงการบริการหลัง
การขายหรือไม่  

25.您是否会因为开发商针对公寓发布的广告而考虑购买公

寓吗？การโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรอืไม่  

26.您是否会因为开发商出台某些时段汇钱免费或者减免手

续费而考虑购买公寓吗？การโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรอืไม่  
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购买意向การตัดสินใจเลือกซื้อ 

27、您会决定购买几室的公寓？ประเภทผลิตภัณฑ์ทีท่่าให้ท่านตัดสินใจเลือก
ซื้อ  

 ○ 小单间ห้องสตูดิโอ  

 ○ 一室1 ห้องนอน  

 ○ 两室2 ห้องนอน  

 ○ 三室3 ห้องนอน  

 ○ 多于三个房间มากกว่า 3 ห้องนอน  

 

28、您会购买那个品牌的公寓？ตราย่ีห้อที่ท่าให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ  

 ○ AP（Thailand）  

 ○ Lumpini（仑披尼）  

 ○ Ananda Development（阿南达）  

 ○ Sansiri（尚思瑞）  

 ○ Pruksa Real Estate（普夏）  

 ○ Land and Houses（LH集团）  

 ○ Quality House（Q House） 

 ○ Supalai（素帕莱）  

 

29、您会选择从什么渠道购买房产？3.ผู้ขายที่ท่าให้ท่านตัดสินใจเลอืกซื้อ  

 ○ 开发商เจ้าของโครงการ  

 ○ 和开发商合作的中介机构公司 ตัวแทน/นายหน้า  

 ○ 房主 เจ้าของห้อง  

 

30、您会购买什么价位的公寓 ราคาทีซ่ื้อที่ท่าให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ  

 ○ Super Luxury 250,000 铢/每平方 (บาทข้ึนไป/ตร.ม)  

 ○ Luxury 180,000-250,000 铢/每平方 (บาทข้ึนไป/ตร.ม)  

 ○ Mid-Market 70,000–100,000 铢/每平方 (บาทขึ้นไป/ตร.ม)  
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 ○ City condo ต่่ากว่า 70,000铢/每平方  (บาทข้ึนไป/ตร.ม）  

 

31、您会选择购买的房产类型是？สิลักษณะที่ท่าใหท้่านตัดสินใจเลือกซือ้ 

 ○ 永久产权（自住）ทธิในทรัพย์สินถาวร 

 ○ 容易出租（投资）ปล่อยเช่าง่าย  

 ○ 容易出售（投资）ปล่อยขายง่าย  

 

32、您会因为公寓的哪个原因而决定该公寓？สิ่งอ่านวยความสะดวก
ที่ท่าให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ  

 ○ 优质的物业管理 การบริหารจัดการทรัพยส์นิ  

 ○ 优质的安保系统 ระบบรกัษาความปลอดภัย  

 ○ 有足够的停车位 ที่จอดรถ  

 ○ 公寓泳池 สระว่ายน้่า  

 

33、您会在哪个时间购买公寓？เวลาที่ช้ือที่ท่าใหท้่านตัดสินใจเลอืกซือ้  

 ○ 经济环境好时 เมื่อราคามเีสถียรภาพ 

 ○ 友多余闲钱时 มีเงินส่วนเกิน  

 

34、您购买公寓的主要经济来源？แหล่งเงินทุน  

 ○ 父母 จากผู้ปกครอง  

 ○ 泰国的银行贷款 จากธนาคารต่างประเทศ  

 ○ 中国的银行贷款 จากธนาคารประเทศไทย  

 ○ 自己的积蓄 จากตัวคุณเอง  
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