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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ประชากรในการวิจัยนี้คือพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่                     
สายง านวิ เ คราะห์ความ เสี่ ย งสิ น เชื่ อ  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ตอบแบบสอบถามใช้ การสุ่ มแบบง่ า ย                  
(Simple Random Sampling) จ านวน 173 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 173 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
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หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี 
และรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 

 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่าพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงาน
ใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่มีระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ ด้านบุคคลากร ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 
ส่วนระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ่ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับความคิดเห็นที่จะซื้อแน่นอน และจากการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณา
จากค่า Sig. ที่ระดับ 0.002 มีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.239) และด้านสภาพแวดล้อม
และกายภาพ (Beta = -0.228) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) เท่ากับ 
0.129 แสดงว่าตัวแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ได้ร้อยละ 12.9 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) การตัดสินใจซื้อของพนักงาน คอนโดมิเนียม 

Abstract 

 The objective of factor affecting decision making procedures on purchasing 
condominium in Bangkok the Government Saving Bank head office to study marketing mix 
(7P’s) affecting the decision to purchase the condominium in Bangkok. The population in 
this study, 173 respondents are the number of sample, questionnaire is the tool for data 
collection, and using computer software to computer frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Multiple Regression. 

 The study found that there were 173 respondents in the study Decision Making 
Procedures on Purchasing Condominium in Bangkok, the tools used in research were 
questionnaire. The data collected were analyzed by the frequency, percentage, mean, 
standard deviation and multiple regression analysis. The results revealed that the most of 
respondent were female, age 31 – 40 year old, status single, have a bachelor’s degree, 
work experience 5-10 years, average monthly income of 15,000 - 25,000 baht 
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 The opinion level, marketing mix (7P’s) factor found that overall, employees put 
the highest priority. When considered each aspect, it found that the Product was at highest 
average. Followed by the Process, Place, Physical evidence, People, Price, Promotion As for 
the opinion level, the purchase decision condominium in Bangkok the Government Saving 
Bank head office found that most definitely make a purchase And as a result of multiple 
regression analysis, Factor the marketing mix affecting the Decision to Purchase the 
condominium in Bangkok the Government Saving Bank head office With statistical 
significance 0.05 Considering the Sig. Value at level 0.002 Is product (Beta = 0.239) , 
physical evidence have (Beta = -0.228) Forecast coefficient analysis (R Square = 0.129) 
Independent variables, marketing mix can be predicted Decision to Purchase the 
condominium in Bangkok the Government Saving Bank head office by 12.9% 

Keywords : Marketing Mix (7P’s) Decisions to Purchase of Employee Condominium 

บทน า 

 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดของประเทศ (ส านักบริหาร
การทะเบียน , กรมการปกครอง.(2562). ระบบสถิติทางการทะเบียน. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน , 2563,จาก
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php) เป็นมหานครซึ่ ง รวมศูนย์กลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคม การพาณิชย์ การเงินการธนาคาร การสื่อสาร ฯลฯ มี อาณาเขตติดต่อ
โดยรอบปริมณฑล กับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ซึ่งส่งผลให้เกิดกิจกรรม
กระจุกตัวอยู่หนาแน่นและมีแรงงานที่อพยพเข้ามายังกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น 
ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาระบบสาธารณสุข ปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ปัญหาฝุ่นละอองมลพิษ 
(สารานุ กรมเสรี ,วิ กิพี เดี ยกรุ ง เทพมหานคร . ( 2563 ) .  สืบค้น เมื่ อ  20  พฤษภาคม ,2563 ,จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร) จึงไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตการเพิ่มจ านวน
ประชากรอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ระบบขนส่ง
มวลชนส่วนใหญ่ยังใช้เส้นทางร่วมกับรถยนตส์่วนบุคคลซึ่งท าให้สภาพการจราจรแออัดในช่วงเวลาเช้า-เย็นท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักอาศัยเดิม กับสถานที่ท างาน จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ที่มีสภาพการจราจรติดขัดทุกวัน อีกทั้งการเดินทางก็ไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร ต้อง
เชื่อมต่อการเดินทางหลายรูปแบบในการมาปฏิบัติงานในแต่ละวัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคาร
ออมสินส านักงานใหญ่แย่ลง ท าให้พนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่บางส่วน ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้ที่ท างาน หรือใกล้ระบบรถไฟฟ้าเพื่อสะดวกในการเดินทาง และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้กับตนเอง หรือพนักงานที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เดิมจะเช่าที่พักเพื่ออยู่อาศัยก็อาจมีความสนใจซื้อ
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คอนโดมิเนียมเป็นของตัวเองแทน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายผ่อนช าระใกล้เคียงกัน ทั้งยังเป็นการลงทุนในการมี
สินทรัพย์เป็นของตนเองด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อใช้
เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการน าผลจากการวิจัยไปประกอบการวิเคราะห์ และการวางกลยุทธ์ ให้
ตรงต่อความต้องการผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงาน
ใหญ่ 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต..
กรุงเทพมหานครของพนักงาน  ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 

 

 

 
 

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคาร     

ออมสิน ส านักงานใหญ่ 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจ
คอนโดมิเนียม 

- ด้านผลิตภัณฑ ์

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด 

-  ด้านบุคคลากร 

- ด้านกระบวนการ 

- ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 

  ขอบเขตเนื้อหา  การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมในเขต
กรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ประกอบด้วย 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน
สภาพแวดล้อมและกายภาพ   

 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ่ 

 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารออม
สิน ส านักงานใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อจ านวน 304 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่  (Yamane,1973) ทางผู้วิจัยได้ก าหนดระดับ
ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 พบว่าจ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องท าการศึกษาอยู่ที่จ านวน 173 ตัวอย่าง มีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) 

 ขอบเขตด้านพื้นที่   ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ 

 ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาที่ศึกษา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างผลก าไรให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการ เอกสารงานวิจัย ทฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยสามารถจ าแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 
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1. แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538 หน้า 41-42 อ้างถึงใน ผกาวรรณ์ อารีการ, 2562) กล่าว
ไว้ว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์จะประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพส่วนบุคคล ศาสนา เชื้อชาติ ขนาด
จ านวนสมาชิกในครอบครับ อาชีพ และรายได้ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวได้ช่วยให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายได้นั่นเอง 

2. แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547, น.12, อ้างถึงใน เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร 2559,  น.11) กล่าว
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) ของธุรกิจจะประกอบไปด้วย สินค้า (Product) ราคา 
(Price) สถานที่จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion) ถ้าเป็นลักษณะธุรกิจที่เป็น
บริการจะมีส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มข้ึน คือ พนักงาน (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และ
สิ่งแวดล้อมในส านักงาน (Physical Evidence) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 Kotler (2555, หน้า195 อ้างถึงใน ผกาวรรณ์ อารีการ, 2562) กล่าวว่า นักจิตวิทยา
จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยสามารถใช้หลักแนวคิด 5 ขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ แต่ผู้บริโภคไม่จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้ง 5 ตามล าดับ หรืออาจข้าม
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได้ 

1. การรับรู้ความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) การที่ผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการผลิตภัณฑ์หรือการบริการ อาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก 
อาจรวมไปถึงความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) และความปรารถนา (Acquired Needs) 
โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นทั้งภายในและภายนอก                                          

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) หลังจากตระหนกัถึงปัญหาแล้ว หรือมีความ
ต้องการในสินค้าหรือบริการแลว้ ผู้บริโภคจะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ดงันัน้จึงต้องให้
ความสนใจในแหลง่ข้อมูลที่แสวงหา เนื่องจากข้อมูลนั้นมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้ว ผู้บริโภค
จะท าการประเมินทางเลือก ก าหนดกฎเกณฑ์ คุณสมบัติในการประเมิน และพิจารณาประโยชน์และ
ความส าคัญก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งนักการตลาดจ าเป็นต้องทราบถึงวิธีการประเมินทางเลือกเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้                                                
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากประเมินทางเลือกแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อ โดยมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ ในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (2) ร้านค้า
ที่ท าการซื้อ (3) ปริมาณที่ซื้อ (4) เวลาที่ซื้อ (5) วิธีการในการช าระเงิน  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ท าการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการส ารวจความพึงพอใจภายหลังการซื้อโดยนักการตลาด ซึ่งความ
พึงพอใจของผู้บริโภคจะสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง โดยหากผู้บริโภคมีความพึง
พอใจจะท าให้เกิดการซื้อซ้ า แต่หากผลที่ได้ผู้บริโภคไม่พึงพอใจ จะท าให้ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑข์องคู่แขง่ 
และอาจบอกต่อไปยังผู้อื่นด้วย ดังนั้นนักการตลาดจะต้องท าการส ารวจความพึงพอใจหลังจากผู้บริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถท าผ่านแบบส ารวจ หรือศูนย์รับข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น 

4.ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มน ากิจการด้านการออมสินมาใช้เป็นครั้ง
แรกในปีพุทธศักราช 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรียกว่า "แบงค์ลีฟอเทีย" ณ พระต าหนัก
สวนจิตรลดา (ในบริเวณสวนปารุสกวัน) ซึ่งเป็นวังที่ประทับของพระองค์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2456 ได้ทรง
โปรดให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 ขึ้นและประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2456  เรียกว่า 
"คลังออมสิน" สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงพระราชทานทุนในการก่อตั้งเป็นจ านวน 100,000 บาท 
เป็นทุนประเดิมของคลังออมสิน ต่อมาในปี 2476 คณะรัฐบาลได้เห็นความส าคัญของคลังออมสินในบทบาท
หน้าที่การระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นจึงได้ท าการปรับปรุงคลังออมสินในส่วน
การบริหารงาน โดยท าการยกฐานะแผนกคลังออมสินให้เป็น "กองคลังออมสิน" ต่อมารัฐบาลในสมัยนายปรีดี
พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูญธรรม) เป็นนายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนให้คลังออมสินเปลี่ยนฐานะเป็น 
"ธนาคารออมสิน" สังกัดกระทรวงการคลังมาจนถึงปัจจุบันเพื่อท าหน้าที่การธนาคารและเป็นสถาบันการออม
ทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับนานาประเทศโดยตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ "เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพแห่งสังคมในทางทรัพย์สิน"  

ธนาคารออมสินเริ่มด าเนินงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2490 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลสามารถ 
บริหารงานด้วยความอิสระภายใต้การควบคุมก ากับของคณะกรรมการอันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้แต่งตั้ง กิจการของธนาคารออมสินได้มีการขยายตัวมากอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถาบันการเงินที่
ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในทุกระดับมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลเป็นหนึ่งในองค์กรหลักทางเศรษฐกิจในการสร้างและรักษาเสถียรภาพใน
ตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อให้มีความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กฤษณะ กสิบุตร (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค โดยผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในด้านการค้นหาข้อมูล พฤติกรรมหลังการซื้อ และด้าน
รายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในด้านการค้นหาข้อมูล และ
พฤติกรรมหลังการซื้อแตกต่างกัน จ านวนและขนาดของครอบครัวแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อและด้านภาพรวมต่างกัน ปัจจัยด้านจิตวิทยาพบว่าด้านบุคลิกภาพ 
ด้านการเรียนรู้ และแนวคิดต่อตนเองมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านสมการพยากรณ์ในภาพรวมปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ได้แก่ Yt = 1.363 + 0.158X1 + 0.091X2  + 0.174X3  + 
0.214X5 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.649 ท านายสมการการพยากรณ์ได้ 64.9% 

 ธงชัย ชูสุ่น (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม (2) 
เพื่อศึกษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากร
ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี อาชีพนักศึกษา สถานภาพโสด ระดับการศึกษ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน รายได้เฉลี่ย 20,001-40,000 บาท มีที่อยู่อาศัยเดิม
เป็นอพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น มีงบประมาณในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมครั้งนี้อยู่ที่ 1.51 - 2 ล้านบาท พื้นที่ใช้
สอยที่ต้องการ 31-40 ตารางเมตร โดยแหล่งที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คือ อินเตอร์เน็ต 
ระยะเวลาตัดสินใจชื้อ 1-3 เดือนหลังจากเยี่ยมชมโครงการ บุคคลผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ บิดา/
มารดา ญาติพี่น้อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการ
เดินทาง ปัจจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความมั่นใจในชื่อเสียงของบริษัท 
ปัจจัยด้านการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การตัดสินใจซื้อโดยค านึงถึงขนาดพื้นทีใ่ช้สอยและ
การวางต าแหน่งของห้อง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่ระดับนัยส าคัญ .05 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ จ านวน 173 คน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจ
คอนโดมิเนียม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้าน
สภาพแวดล้อมและกายภาพ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ด้าน จ านวน 21 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะ
ประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีการให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 5 = มากที่สุด , 
4  = มาก ,3 = ปานกลาง ,2 = น้อย ,1 = น้อยที่สุด 

 ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ เป็นลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยมีการให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 5 = ซื้อแน่นอน ,4  = อาจจะซื้อ ,3 = ยังไม่แน่ใจ ,2 = 
อาจจะไม่ซื้อ ,1 = ไม่ซื้อแน่นอน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 173 ชุด ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะน าไปวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ซึ่งสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมและการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)  

 2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร ของพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

ผลของการวิจัย 

 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากได้มาจากความคิดเห็นของ
ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี 
และรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมและการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ โดยตัวแปร
อิสระ คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ พบว่า
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่าปัจจัยระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ ด้านบุคคลากร ด้านราคา ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่พบว่า การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นที่จะซื้อ
แน่นอน  

ผลการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 12.9 (Rsquare = 0.129) และในบรรดาตัวแปรราย
ด้านทั้งหมด มีตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตรุงเทพมหานคร
ของพนักงาน ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้าน
สภาพแวดล้อมและกายภาพ 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้าน
สภาพแวดล้อมและกายภาพ ด้านกระบวนการ สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ  ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ ด้านบุคคลากร ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ 

  1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของโครงการมีความสะดวกสบาย มีสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวก (สระว่ายน้ า,สวนสาธารณะ,ฟิตเนส,ระบบรักษาความปลอดภัย) ครบ และโครงสร้าง ส่วนประกอบใช้
วัสดุมีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน รองลงมาคือ ชื่อเสียงของผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือ  จากข้อค าถาม
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ทั้ง 3 ข้อพิจารณาได้ว่าอิทธิพลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ยิ่งสูงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย ชูสุ่น (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ปัจจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์มีผลอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ความมั่นใจในชื่อเสียงของบริษัท ปัจจัยด้านการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การ
ตัดสินใจซื้อโดยค านึงถึงขนาดพื้นที่ใช้สอยและการวางต าแหน่งของ 

  2. ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพวัสดุ รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับโครงการอ่ืนที่ใกล้เคียง และอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง มีความเหมาะสมซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ราคา และด้านสถานที่ ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพียง
ปัจจัยเดียวเท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความส าคัญกับช่องทางการจ าหน่าย ล าดับรองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการ
ขาย (2) ความภักดีและความไว้วางใจต่อคอนโดลุมพินีอยู่ในระดับมาก (3) ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจเลือก
ที่พักอาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโด
ลุมพินีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ การเดินทางสัญจรมีความสะดวกสบาย รองลงมาคือ ท าเลที่ตั้ง
ของโครงการอยู่ใกล้สถานที่ท างาน ตลาดหรือศูนย์การค้าและโครงการ/บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในเขต
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความส าคัญกับช่องทางการจ าหน่าย ล าดับรองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา และการส่งเสริมการขาย (2) ความภักดีและความไว้วางใจต่อคอนโดลุมพินีอยู่ในระดับมาก (3) 
ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย ชูสุ่น 
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(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลอยู่ในระดับมากที่สดุ ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ปัจจัยด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความมั่นใจในชื่อเสียงของบริษัท ปัจจัยด้านการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ การตัดสินใจซื้อโดยค านึงถึงขนาดพื้นที่ใช้สอยและการวางต าแหน่งของห้อง 

  4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสม เช่น แจกของก านัล , 
ส่วนลดการจองและท าสัญญา , มีอุปกรณ์แถมเพิ่ม เป็นต้น รองลงมาคือ สามารถเข้าพักอยู่อาศัยก่อนโอน 
ย้ายได้ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ มีป้ายโฆษณาติดประกาศที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ณัฐปคัลภ์ ปิ่นทอง (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจ
เลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความส าคัญกับช่องทางการ
จ าหน่าย ล าดับรองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย (2) ความภักดีและความไว้วางใจต่อ
คอนโดลุมพินีอยู่ในระดับมาก (3) ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ อยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความ
ไว้วางใจต่อตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยคอนโดลุมพินีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  5. ด้านบุคลากรให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพ เต็มใจให้บริการ รองลงมาคือ 
จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ ามีเพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการ และมีระบบให้บริการลูกค้ าผ่าน Call 
Center ซึ่งสอดคล้องกับ ชวลัน ธรินายางกูร,นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสั งหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัด
สมุทรปราการพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 

  6. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีการรับประกันคุณภาพหลังการส่งมอบลูกค้า รองลงมา
คือ ภายในโครงการมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม ร่มร่ืน น่าอยู่อาศัย และห้องตัวอย่างมีความน่าสนใจและใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ถูกต้อง จากข้อค าถาม  ทั้ง 3 ข้อพิจารณาได้ว่าอิทธิพลของปัจจัยด้านการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพยิ่งสูงมีผลต่อการตัดสินใจในทางตรงกันข้าม ซึ่งพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่อาจพิจารณา
ในเรื่องผลในด้านอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ฯลฯ มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ราคา และด้านสถานที่ ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลได้แก่  ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียง
ปัจจัยเดียวเท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรใน 

  7. ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ สัญญาซื้อขายถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือ การจองซื้อมี
ความสะดวก รวดเร็วมีการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และความสะดวกรวดเร็วในการให้ค าปรึกษา / บริการซึ่ง
สอดคล้องกับ ชวลัน ธรินายางกูร (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าพนักงานจ านวน 173 คน 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 มีช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 55.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 53.2 มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 -10 ปี ร้อยละ 35.3 รายได้ต่อเดือน 
15,000 – 25,000 ร้อยละ 43.4 แสดงว่า ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานครของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ส่วนมากได้มาจากความคิดเห็นของผู้หญิง
ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ปี และ
รายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 ซึ่งผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ใน
การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 2. ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ของธุรกิจคอนโดมิเนียมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า
ปัจจัยระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
สภาพแวดล้อมและกายภาพ ด้านบุคคลากร ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ดังนั้น
ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดในแต่ละด้านตามล าดับ เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครของ
พนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ เพิ่มขึ้น  เช่น ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นต้น  

 2. ควรขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างขึ้น เช่น การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทราปราการ เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 

กฤษณะ กสิบุตร. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล.การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ชวลัน ธรินายางกูร. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยใน 

จังหวัดสมุทรปราการ.การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 

ผการวรรณ์ อารีการ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในจังหวัด
ชุมพร.การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ธงชัย ชูสุ่น. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม.การค้นคว้าอิสระบริหารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ส านักบริหารการทะเบียน , กรมการปกครอง.(2562). ระบบสถิติทางการทะเบียน. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน , 
2563,จากhttp://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

สารานุ กรม เสรี ,วิ กิพี เดี ยกรุ ง เทพมหานคร . ( 2563 ) .  สื บค้น เมื่ อ  20  พฤษภาคม ,2563 ,จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2538). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท ธรรมสาร 
จ ากัด. 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2547). หลักการตลาด.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพทอป. 

 


