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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาป�จจัยที่ส่งผลให้เลือกซื้อคอนโดมิเนียมป�จจัยส่วนการตลาด

บริการที่ส่งผลต่อป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวางการศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมในระหว่างเดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 สำหรับสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 238 คนโดยมีอายุ 30 – 39 ป� 

จำนวน 216 คน มีสถานภาพโสด จำนวน 251 คน โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 247 

คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 30,000 บาท จำนวน 207 คนมีอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 275 

คน 

ป�จจัยส่วนทางการตลาดบริการที่มีผลต่อป�ญหาของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ ด้านช่องทางในการจำหน่าย เป�นอันดับแรก 

รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน

การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 

ป�จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมโดยส่วนใหญ่เลือกพักอาศัยคอนโดมิเนียมใกล้ที่ทำงาน 

จำนวน 231 คน โดยตัวท่านเองเลือกซื ้อ จำนวน226 คน ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลมาจาก Website / 

อินเตอร์เน็ต จำนวน 363 คน โดยมีรูปแบบเป�น 1 ห้องนอน จำนวน 193 คน 
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ป�ญหาผูพ้ักอาศัยในคอนโดมิเนียมเขตห้วยขวางจากการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม

มีป�ญหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

คำสำคัญ : ส่วนทางการตลาดบริการ; การเลือกซื้อ; ป�ญหาผู้พักอาศัย. 

 

ABSTRACT 

The Research Problems of Condominium Residents in Haul Khwang. The study uses 

primary data from 400 samples Collected during April - June 2020.Statistics used to analyze 

data were frequency, percentage, average(x̄) and standard deviation (S.D.) 

The results of the study found that the majority are female 238 persons. Age 

between 30-39 years old 216 persons. Single 251 persons. With a bachelor's degree 247 

person. 10,000-30,000 baht 207 persons. Employee 275 persons. 

Average quality the factors of marketing mix (7P’s) that affects the problem of 

residents in condominiums in Huai Khwang such as product, price, place, promotion, people, 

physical evidence and process is a high level. 

The results from study found that the factor of buying decision (1) Near work 231 

persons. (2) Yourself choose to buy 226 persons. (3) People receive news from the 

condominium website 363 persons. (4) The layout is 1 bedroom.193 persons. 

Problems of residents in condominiums in Huai Khwang District From the analysis, 

it was found that the respondents had problems at a high level. The average value is 3.83 

 

Keyword: marketing mix (7P’s; buying decision; Residents problems. 

 

บทนำ 

กรุงเทพมหานคร เป�นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป�นศูนย์กลางการ

ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกมากมาย มีสาธารณูปโภคต่าง ๆอย่างครบครัน และถือเป�นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยด้วย ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้มีผู้คนจากทั่วทุกภูมิภาคย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเขต กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น โดยจากสถิติพบว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนมีแนวโน้มเพิ่มสูง จาก 10,708,478คน ในป� 2558 เพิ่มข้ึนเป�น 11,025,155 

คน ในป� 2562 ดังนั้นเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากข้ึน ความต้องการที่อยู่อาศัยจึงมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนตาม

ไปด้วย แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม หรือบ้านเดี่ยวในเขตเมืองหลวงมีราคาสูง 

ประชากรที่มีรายได้ไม่สูงมากนักจึงไม่สามารถซื้อบ้านเหล่านั้นได้ และหันมานิยมซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่

อาศัยแทนโดยคอนโดมิเนียมที่ได้รับความนิยมจะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น 

ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป�นต้น อีกทั้งยังมีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายเหมาะกับการเดินทาง 

โดยเขตห้วยขวางถือเป�นอีกหนึ่งเขตที่มีคอนโดมิเนียมสร้างใหม่เกิดข้ึนจำนวนมาก 

สำหรับแนวโน้มในป� 2563 คาดว่าผลจากป�จจัยบวกของอัตราดอกเบี้ยขาลงมาตรการกระตุ้น

อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล การผ่อนปรน LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่มีป�จจัยลบของการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะส่งผลให้มีการชะลอตัว

ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและ

มูลค่า ร้อยละ -4.1 และร้อยละ -3.9 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับป� 2562 และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะลดลง

ร้อยละ -2.8 เมื่อเทียบกับป� 2562 ส่วนอุปทานที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะลดลงร้อยละ -0.3 

แต่โครงการเป�ดตัวใหม่คาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับป� 2561 ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะหันมาลงทุน

ในโครงการแนวราบมากกว่าโครงการอาคารชุด โดยแนวราบคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 ส่วนห้องชุด

เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 ตามลำดับ 

ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงจะนำวัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด วิธีการดำเนินวิจัย ป�ญหาป�จจัย

ส่วนทางการตลาดบริการที่มีผลต่อป�ญหาของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมป�จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเพื่อ

นำไปสู่บทสรุปของการศึกษาในที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

2. เพื่อศึกษาถึงป�จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อป�ญหาของผูพ้ักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้วย

ขวาง 

3. เพื่อศึกษาถึงป�จจัยส่วนการตลาดบริการ(7Ps) ที่ส่งผลต่อป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขต

ห้วยขวาง 

4. เพื่อศึกษาถึงป�จจัยที่ส่งผลให้เลอืกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป�นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางซึ่งไม่

ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ประกอบ

ไปด้วย 1) ป�จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สภาพการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรส 2) ป�จจัยส่วนการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ / ที่ตั้ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ3) ป�จจัยที่ส่งผลให้

เลือกซื้อคอนโดมิเนียม ตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย 1) ป�ญหาของผู้อาศัยคอนโดมิเนียม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทราบถึงป�จจัยความต้องการที่แท้จริงของผู้

พักอาศัยสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึน 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใช้เป�นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดการทำวิจัยในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในอนาคตต่อไป 

4. เพื่อได้ทราบป�ญหาที่เกิดข้ึน เพื่อนำไปแก้ไขป�ญหาได้ตรงจุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ เป �นการศึกษา คือ ผ ู ้บร ิโภคที ่พ ักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนประชากรจำนวนมากและไม่สามารถทราบจำนวนที่แท้จริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

กำหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบประชากรแน่นอนแต่ทราบว่ามีจำนวน

โครงการอาคารชุดเป�ดขายใหม่ได้ในเขตห้วยขวางมีจำนวน 7,634 หน่วย ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยวิธีการคำนวณด้วยสูตรของ(Yamane T.,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 

ป�จจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- ระดับรายได้ต่อเดือน 

 ี  

ป�จจัยส่วนการตลาดบริการ 

- ด้านผลิตภัณฑ ์

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด 

- บุคลากร 

- ลักษณะทางกายภาพ 

  

ป�ญหาของผู้พักอาศัย

คอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

   

  
 

ป�จจัยที่ส่งผลให้เลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
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+/- 5% โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ทำการออกแบบเป�นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยสามารถแบ่ง

แบบสอบถามออกเป�น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป�นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยเพศอายุ

รายได้สถานภาพระดับการศึกษาระดับรายได้ต่อเดือน และ อาชีพ 

ส่วนที่ 2 เป�นแบบสอบถามที่เก่ียวกับป�จจัยส่วนการตลาดบริการที่มีระดับความสำคัญต่อป�ญหาผู้พักอาศัยใน

คอนโดมิเนียม โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย 4ด้านได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้าน

ช่องทางในการให้บริการและด้านการส่งเสริมทางการตลาดซึ่งในแต่ละด้านจะมีป�จจัยที่มีผลต่อป�ญหาผู้พัก

อาศัยในคอนโดมิเนียม 

ส่วนที่ 3 เป�นแบบสอบถามที่เก่ียวกับป�จจัยที่ส่งผลให้เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

ส่วนที่ 4 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับป�ญหาของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม 

 

บทสรุป 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 238 คน คิดเป�นร้อยละ 59.50 โดยมีอายุ 30 – 39 ป� 

จำนวน 216 คน คิดเป�นร้อยละ 54 มีสถานภาพโสด จำนวน 251 คน คิดเป�นร้อยละ 62.75 โดยมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 247 คน คิดเป�นร้อยละ 61.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 

30,000 บาท จำนวน 207 คน คิดเป�นร้อยละ 51.75 มีอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 275 คน คิดเป�นร้อย

ละ 68.75 ตามลำดับ 

ป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในห้วยขวาง พบว่า ป�จจัยส่วนทางตลาดบริการมีผลบวกต่อ

ป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียม ผู้ประกอบการจะต้องมีดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

สถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียม ควรตั้งอยู่ในสถานที่ ที่เดินทางได้สะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า หรือแหล่งธุรกิจ มี

การออกแบบที่คำนึงถึงขนาดของพื้นที่ใช้สอย ให้เพียงพอต่อความจำเป�นในการอยู่อาศัยอีกด้วย 

ด้านราคา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องกำหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม และเหมาะสมกับ

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอีกด้วย 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จะต้องมีช่องทางใน

การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและหลากหลาย มีการจัดทำห้องตัวย่าง รวมถึงที่ตั้งของสำนักงานขาย จะต้อง

เหมาะสม ไม่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของโครงการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากในป�จจุบันมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

ภายในเขตห้วยขวางเป�นจำนวนมาก นอกเหนือไปจากเรื่องของสถานที่ตั้ง และราคา ก็จะมีเรื่องของการ
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ส่งเสริมการตลาดที ่ผู ้ท ี ่ เล ือกซื ้อคอนโดมิเนียมให้ความสนใจ ซึ ่งผ ู ้พ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียมควรที่จะให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดหาธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแก่ลูกค้า การ

ให้ส่วนลดราคาสำหรับช่วงจองก่อนสร้างโครงการ รวมไปถึงส่วนลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้

ความสำคัญในการโฆษณาด้วยการให้ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการก่อนหน้าเขียนบรรยายความรู้สึกจากการอยู่

อาศัยจริง หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่น่าเชื่อถือ 

ด้านบุคลกรมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีการจัดที่รับรองลูกค้าเพียงพอก็สามารถช่วยให้ลดป�ญหา

ภายในคอนโดมิเนียมได้อย่างดี 

ด้านลักษณะทางกายภาพผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องให้ความสำคัญการการจัดที่รับรองลูกค้า

เพียงพอเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการได้เป�นอย่างดีจึงควรปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็งซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรมากยิ่งข้ึน 

ด้านกระบวนการบริการ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน สิ่งที่กล่าวคือระบบการ

ให้บริการผู้บริโภคควรได้รับและนั้นคือกระบวนการทำงานแบบมาตรฐานแสดงว่าระบบการให้บริการมีความ

สะดวกและรวดเร็ว 

 การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวางเป�นรายข้อ ไม่ว่าจะเป�นวัตถุประสงค์หลักในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาศัยคอนโดมิเนียมมากที่สุด

รูปแบบของห้องพักที่เลือกอาศัย ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อ จะพบว่าสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี

ของ สายหยุด เกิดสวัสดิ์ (2546, หน้า 136-138) ที่กล่าวไว้ ในการเลือกซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะมีการ ตระหนัก

รับรู ้ถึงป�ญหาและความต้องการที่ตัวเองพบเจอ นำมาซึ่งวัตถุประสงค์และเงื ่อนไขในการเลือกซื้อ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตน มีการค้นคว้า แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที ่แตกต่างกัน ทั ้งจาก

แหล่งข้อมูลอย่างเป�นทางการ หรือข้อมูลจากประสบการณ์จากผู้ที่พบเจอ ตลอดจนโฆษณาประชาสัมพันธ์

ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจ หลังจากนั้น จึงทำการพิจารณาถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ตามข้อมูลที่มีอยู่ ที่

ตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของตน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อต่อไป 

 ป�ญหาของผู้พักอาศัยในเขตห้วยขวางโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาแล้วว่าป�ญหาที่จอดรถ

ภายในโครงการไม่เพียงพอป�ญหาส่วนกลางเสื่อมโทรม ทั้งสระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลางมีป�ญหาการค้างค่า

ส่วนกลาง เกิดป�ญหาต่าง ๆเช่นเงินบริหารไม่พอจ่ายค่าไฟ, ค่าจ้างแม่บ้าน, ค่าส่วนกลางอื่น ๆ ป�ญหาการ

บริหารงานของนิติบุคคลไร้คุณภาพ และป�ญหาบุคคลภายนอกใช้ส่วนกลาง ได้แก่ใช้สระว่ายน้ำใช้สนามเด็ก

เล่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดิมหลายด้านพบว่าสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ ดวง

จันทร์ อาภาวัชรุตม์ (2546) ที่กล่าวไว้ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในห้วยขวาง พบว่า ป�จจัยส่วนทางตลาดบริการมีผลบวกต่อ

ป�ญหาของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับป�จจัยดังกล่าว ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

สถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียม ควรตั้งอยู่ในสถานที่ ที่เดินทางได้สะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า หรือแหล่งธุรกิจ มี

การออกแบบที่คำนึงถึงขนาดของพื้นที่ใช้สอย ให้เพียงพอต่อความจำเป�นในการอยู่อาศัยอีกด้วย 

ด้านราคา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องกำหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม และเหมาะสมกับ

คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอีกด้วย 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จะต้องมีช่องทางใน

การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและหลากหลาย มีการจัดทำห้องตัวย่าง รวมถึงที่ตั้งของสำนักงานขาย จะต้อง

เหมาะสม ไม่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของโครงการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากในป�จจุบันมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม

ภายในเขตห้วยขวางเป�นจำนวนมาก นอกเหนือไปจากเรื่องของสถานที่ตั้ง และราคา ก็จะมีเรื่องของการ

ส่งเสริมการตลาดที ่ผู ้ท ี ่ เลือกซื ้อคอนโดมิเนียมให้ความสนใจ ซึ ่งผ ู ้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียมควรที่จะให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดหาธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแก่ลูกค้า การ

ให้ส่วนลดราคาสำหรับช่วงจองก่อนสร้างโครงการ รวมไปถึงส่วนลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้

ความสำคัญในการโฆษณาด้วยการให้ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการก่อนหน้าเขียนบรรยายความรู้สึกจากการอยู่

อาศัยจริง หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่น่าเชื่อถือ 

ด้านบุคลกรมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีการจัดที่รับรองลูกค้าเพียงพอก็สามารถช่วยให้ลดป�ญหา

ภายในคอนโดมิเนียมได้อย่างดี 

ด้านลักษณะทางกายภาพผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะต้องให้ความสำคัญการการจัดที่รับรองลูกค้า

เพียงพอเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการได้เป�นอย่างดีจึงควรปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็งซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรมากยิ่งข้ึน 

ด้านกระบวนการบริการ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน สิ่งที่กล่าวคือระบบการ

ให้บริการผู้บริโภคควรได้รับและนั้นคือกระบวนการทำงานแบบมาตรฐานแสดงว่าระบบการให้บริการมีความ

สะดวกและรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาป�จจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อป�ญหาของผู้พักอาศยัคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

เช่น ป�จจัยด้านคุณภาพบริการ ป�จจัยด้านค่านิยม ภาพลักษณ์สินค้า เป�นต้น 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตห้วยขวาง 

เพื ่อนำข้อมูลที ่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารคอนโดมิเนียมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
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