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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก โดยศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะ

ประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้

ผูป้ระกอบการได้รับรู้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นใดท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ในตลาด

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคาระห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์การถดถอยพหุ  

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 36-45 ปี มีสถานภาพโสด 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 

– 35,000 บาท ในปัจจยัดา้นลกัณษะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น ผลการศึกษาพบวา่ เพศ สถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกนั ในขณะท่ี อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

 

 



 

ส่วนการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการ

ลงทุนในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย มีจ านวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้น

ราคา (2) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (3) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยในส่วนปัจจยัทางดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ  

ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ไม่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 

 

ค ำส ำคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน, การตดัสินใจซ้ือ  

Abstract  

In 2018, real estate market in Bangkok area become more competitive and has intense competition. 

Developers are concerning about increasing risk in real estate business. This independent study aims to research 

on influence of marketing mix on the purchase of condominium for investment of people in eastern Bangkok. 

The main concept idea of this research comprises of a 7Ps marketing factor and a demography factor. The online 

questionnaire and survey of 400 samples have been conducted. According to analysis from descriptive statistics, 

including distribution frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics which tested 

the hypothesis with the one-way analysis of variance (ANOVA), factor analysis and multiple linear regressions. 

The result of study found that the majority of the respondents were female, 36-45 years of age, single 

status, bachelor degree, work as a private company, with average income of 25,001 - 35,000 baht per month. 

Regard to the demography factor including age, education, career and salary, all elements influence 

consumers’ decision on purchasing a condominium, except for gender, status not influence to decision on 

purchasing a condominium. The research result showed that there are on influence of marketing mix on the 

purchase of condominium for investment of people in eastern Bangkok area which are price, product and 

marketing promotion. 

 

Keywords: Marketing Mix Factors, Condominium Investment, Purchasing decisions. 



 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัธุรกิจอสังหาริมทรัยพค์อนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขนัสูงและรุนแรง  จากสถิติ 

ปี 2561 มีคอนโดมิเนียมก่อสร้างแลว้เสร็จ และจดทะเบียนอาคารชุด กว่า 112 โครงการ ประมาณ 55,325 ยูนิต 

ซ่ึงสูงกวา่ในปี 2560 กวา่ 20,835 ยนิูต ส่งผลใหอุ้ปทานสะสมคอนโดมิเนียมในปัจจุบนัของกรุงเทพมหานครไป

สูงถึงประมาณ 591,744 ยนิูต และยงัมีคอนโดมิเนียมอีกมากกวา่ 50,000 ยนิูตท่ีมีก าหนดแลว้เสร็จในปี 2562 การ

เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ จ านวนมากหลากหลายระดบั ตั้ งแต่ราคาถูกสุด จนถึงแพงสุด อีกทั้ง

รูปแบบของคอนโดมิเนียมท่ีมีให้เลือกมากมาย ผูพ้ฒันามีความกังวลเก่ียวกับการเพิ่มความเส่ียงในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมอยา่งแทจ้ริง  

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก  

เพื่อศึกษาความคิดเห็นในดา้นระดบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อ

การลงทุนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 

เพื่อศึกษาระดบัการความคิดท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ฝ่ังตะวนัออก 

เพื่อศึกษาการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ฝ่ังตะวนัออก 

เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อ

การลงทุนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 

 

สมมติฐำนของงำนวจัิย 

1. ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ีย 

ต่อเดือน มีการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ท าเลท่ีตั้งโครงการ การส่งเสริมทาง 



 

การตลาด บุคลากร กระบวนการในการให้บริการและ สภาพแวดลอ้ม มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อ

การลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกต่างกนั 

 

ขอบเขตกำรวจัิย  

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเฉพาะปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ตลอดจนการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัอกก 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือ หรือมีความตอ้งการจะซ้ือ อาคารชุด 
โดยเลือก ก าหนดพื้นท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ระยะเวลาท่ีศึกษา เมษายน – 
พฤษภาค 2562  
 

กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ท าเลท่ีตั้ง ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ สภาพแวดลอ้ม  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้าง ข้ึนเพื่อศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรใน

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก” โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น ลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบ

เพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) จ านวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักลงทุนในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นลกัษณะค าถาม แบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยให้

ผูต้อบแสดงทศันคติของตนวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงมีทางเลือกใหเ้ลือก 

5 ทางเลือก คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 



 

เรียงล าดบัเป็นช่วงท่ีต่อเน่ืองกนั จ านวน 7 ขอ้ โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็น

การวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกท่ีคิดจะซ้ือคอนโดมิเนียม ในการ

เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นลกัษณะค าถาม แบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scales) โดยให้ผูต้อบแสดงทศันคติ

ของตนวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงมีทางเลือกให้เลือก 5 ทางเลือก คือ 5 =

ซ้ือแน่นอน, 4 = อาจจะซ้ือ , 3 = ยงัไม่แน่ใจ, 2  = อาจจะไม่ซ้ือ, 1 = ไม่ซ้ือแน่นอน เรียงล าดับเป็นช่วงท่ี

ต่อเน่ืองกนั จ านวน 2 ขอ้ โดยใช้ระดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert 

Scale  

 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ขอ้มูลในการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis ) ของ ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรใน 

การตดัใจซ้ือ คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหาครฝ่ังตะวนัออก ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. ขอ้มูลในการวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) การทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง 

ดา้น ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก โดยการ

ทดสอบสมมติฐานของแต่ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ัง

ตะวนัออก โดยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ กลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่ม แบบ (Independent T-test) การทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง มากกว่า 2 

กลุ่ม (F-Test) โดยวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบ สมมติฐานของงานวจิยั 

 

สรุปผลกำรวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 59.3% โดยส่วนใหญ่มี
อายุระหวา่ง 36-45 ปี คิดเป็น 34.3 % มีสถานภาพโสด คิดเป็น 70.0% มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญา



 

ตรีคิดเป็น 81.5% ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็น 82.5% ส่วนใหญ่มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท  

ขอ้มูลความคิดเห็นในดา้นระดบัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาด พบวา่ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา, ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ, 
ดา้นบุคลากร, ดา้นสภาพแวดลอ้ม รองลงมาคือ ดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ, ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

ความคิดท่ีจะซ้ือของของนกัลงทุน จ านวน 400 คน แบ่งออก ไดด้งัน้ี ในระยะอนัใกลน้ี้ท่านมีความคิดท่ี
จะซ้ือคอนโดมิเนียมฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัซ้ือแน่นอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 หากท่านมีเงินเหลือเก็บท่านมีความคิดท่ีจะลงทุนซ้ือคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก อยูใ่นระดบัอาจจะซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ตะวนัออก เม่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นราคา, ผลิตภณัฑ์, การส่งเสริม
การตลาด, มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั และพบว่าส่วนประสมทางการตลาดทางด้านท าเลท่ีตั้ งโครงการ  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
 

อภิปรำยผล 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนนั้น ผลการศึกษาพบวา่ เพศ สถานภาพ ไม่มีความแตกต่างกนั ในขณะท่ี อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนใน

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก เรียงล าดบัตามการส่งผลต่อตวัแปรตาม จากมากไปนอ้ย คือปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก คือปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งโครงการ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการใน

การใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  ตามล าดบั สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

1 ปัจจัยด้านราคา ส่งผลเชิงบวก ต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรใน

กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคเห็นด้วยกบัปัจจยัย่อย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ ง 

เหมาะสมกบัคุณภาพวสัดุท่ีใชก่้อสร้างเม่ือเทียบกบัโครงการของบริษทัอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนั รูปแบบการผอ่นช าระ

มีให้เลือกไดห้ลากหลาย อาทิเช่น จ านวนเงินจอง หรือ จ านวนเงินดาวน์ หรือ จ านวนเงินท าสัญญา รวมไปถึง 



 

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีเหมาะสม การก าหนดราคามีผลต่อการเลือกซ้ือของนกัลงทุน ท่ีส าคญัอนัดบัแรกในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือของนักลงทุน ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอชัฌา ติโลกวิชัย (2558, หน้า 111) 

พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการ

ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ท่ีนกัลงทุนเน้นความส าคญัเร่ืองราคาเป็นอนัดบัแรก และ งานวิจยัของ อภิชิต สุข

สินธ์ (2551, หน้า 130) พบว่า การก าหนดราคามีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งในเร่ือง การก าหนดราคาขายและเง่ือนไขการช าระเงินและสินเช่ือ ราคาท่ี

เหมาะสมกบัคุณภาพของหอ้ง ท าเลท่ีตั้ง  

2. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลเชิงบวก ต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคเห็นด้วยกบัปัจจยัย่อย ได้แก่ วสัดุท่ีใช้ในการสร้างมีความ
แข็งแรง คุณภาพการก่อสร้างไม่มีปัญหาแตกร้าว หรือร่ัวซึม ขนาดพื้นท่ีใชส้อยในห้องเพียงพอต่อการพกัอาศยั 
เฟอร์นิเจอร์ หรือ สุขภณัฑ์ ท่ีติดมากบัห้องชุดมีคุณภาพเหมาะสม พื้นท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของผู ้
อาศยั มีการบริการแจง้ซ่อมในส่วนการบริหารงานอาคาร มีการรับประกนัหอ้งชุดท่ีเหมาะสม มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น สระวา่ยน ้า หรือ ฟิตเนส หรือ สวนหยอ่ม ผูป้ระกอบการมีความน่าเช่ือถือ ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของอภิชิต สุขสินธ์ (2551) พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีนกัลงทุนเนน้ความส าคญั วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างไดม้าตรฐาน มีความแขง็แรง 
และ สัญชยั ธนะวบูิลยช์ยั (2559, หนา้ 73) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลเชิงบวก ต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั 
คุณภาพของวสัดุในการก่อสร้างตอ้งมีมาตรฐาน เพราะตอ้งการความมัน่ใจว่า เม่ือเขา้อยู่อาศยัแล้วจะไม่เกิด
ปัญหากบังานก่อสร้างภายในห้องของตนเอง ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการรับประกนัหอ้งชุดท่ีเหมาะสม รวมถึงการดูแล
หลงัการขายท่ีดี จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 

3. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลเชิงบวก ต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกมาก ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยกบัปัจจยัย่อย ไดแ้ก่ มีการมอบส่วนลดพิเศษ 
เช่น ส่วนลดเงินสด มีจดักิจกรรมสร้างเสริมสัมพนัธ์ภายในกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัเสมอ มีแจกของแถมใหอ้ยา่งเหมาะสม 
เช่น ไอโฟน เฟอร์นิเจอร์ แอร์ มีการจดับูธแสดงผลิตภณัฑ์ตามสถานท่ีต่างๆ มีการพาชมห้องตวัอย่างตาม
ตอ้งการ มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารโครงการอยู่เสมอ ผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ
นาตยา วศิวรุ่งเรืองกิจ (2558) พบวา่การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหารนคร กรณีศึกษา บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) มากท่ีสุด และ อชัฌา ติโลกวชิยั (2558, 
หน้า 111) พบว่า นักลงทุนให้ความส าคญัมาก การให้ส่วนลดเป็นเงินสด ตลอดจนการแถมเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

4. ปัจจยัท าเลท่ีตั้งโครงการ ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 
แสดงว่าผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งโครงการ เช่น ท าเลท่ีตั้งโครงการใกลร้ะบบขนส่งมวลชน 



 

ใกลส้ถานท่ีท างาน ใกลส้ถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 
ซ่ึงโซนฝ่ังตะวนัออกจะเป็นพื้นท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัท าเลท่ีตั้ง  

5. ปัจจยัดา้นบุคลากร ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก แสดง

วา่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญั ไดแ้ก่ พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลโครงการเป็นอยา่งดี พนกังานขายให้

ขอ้มูลครบถว้น และเขา้ใจง่าย พนกังานขายให้ขอ้มูลครบถว้น และเขา้ใจง่าย พนกังานขายมีความกระตือรือร้น

ในการใหบ้ริการ พนกังานขายให้บริการอยา่งสุภาพ จ านวนพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีมีเพียงพอ มีพนกังานท่ีเป็น

สถาปนิกให้ค  าแนะน าการต่อเติม หรือตกแต่งเพียงพอ อาจเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคเห็นว่า ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานท่ี

ผูป้ระกอบการตอ้งจดัเตรียมและในปัจจุบนั ขอ้มูลข่าวสารผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้ายดว้ยตวัเอง  

6. ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ัง

ตะวนัออก แสดงว่าผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง มีระบบการให้บริการดา้นการจองซ้ือมีความสะดวก 

รวดเร็ว มีการน าชมห้องตวัอยา่งและใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง มีสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดมีมาตรฐานน่าเช่ือถือ มี

ระบบการแจง้ความคืบหนา้ของโครงการในการก่อสร้าง มีระบบการแจง้เตือนระยะเวลาการส่งมอบห้องพกั มี

ความยืดหยุน่ในการให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้ ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจริญจิตต์ 

ผจงวิริยาทร (2559, หนา้ 71) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร แสดงว่า ผู ้บริโภคไม่ได้ให้

ความส าคญักบั กระบวนการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น มีการน าชมห้อง ตวัอย่างและให้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง 

ภายในโครงการมีบรรยากาศท่ีดี สวยงาม ร่มร่ืน ระบบการ ให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็วอาจเน่ืองจาก 

ผูบ้ริโภคเห็น ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค ควรไดรั้บอยูแ่ลว้  

7. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก 
แสดงวา่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญั ไดแ้ก่ ภายในโครงการมีการตกแต่ง บรรยากาศ สวยงาม ร่มร่ืน ส านกังาน
ขายโครงการ ตกแต่งสวยงาม ดูน่าเช่ือถือ มีหอ้งตวัอยา่งในส านกังานขาย ท่ีมีการตกแต่ง และใชว้สัดุ ถูกตอ้งตรง
กบัห้องชุดจริง มีการโชวโ์มเดลจ าลองรูปแบบของอาคารท่ีมีมาตรฐานตรงกบัอาคารท่ีจะก่อสร้างจริง อาจ
เพราะว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงโซนฝ่ังตะวนัออกจะ
เป็นพื้นท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการควรมีการสร้างแผนกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการก าหนดราคา ราคาควรเหมาะสมกบัท าเล

ท่ีตั้ง พื้นท่ีใช้สอย คุณภาพวสัดุท่ีใช้ก่อสร้าง และควรให้ความส าคญักบั รูปแบบการผ่อนช าระท่ีมีให้เลือกได้

หลากหลาย อาทิเช่น จ านวนเงินจอง จ านวนเงินดาวน์ จ านวนเงินท าสัญญา อตัราดอกเบ้ีย หรือ ระยะเวลาผอ่น

ช าระ รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีตอ้งมีความเหมาะสมและ ควรมีการส ารวจโครงการคู่แข่งในท าเลท่ี



 

ใกลเ้คียงกนั เพื่อพิจารณาราคาคู่แข่ง เพื่อตั้งราคาให้มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง ในปัจจุบนั 

ผูบ้ริโภคมีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร ของโครงการคอนโดมิเนียมผา่นทางส่ือต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ผูป้ระกอบการควรมีการสร้างแผนกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการก าหนดดา้นผลิตภณัฑ์ ควรให้ความส าคญั

ในเร่ืองการควบคุมการก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างมีความแข็งแรง คุณภาพการก่อสร้างไม่มี

ปัญหาแตกร้าว หรือร่ัวซึม ขนาดพื้นท่ีใชส้อยในหอ้งเพียงพอต่อการพกัอาศยั เฟอร์นิเจอร์ หรือ สุขภณัฑ ์ท่ีติดมา

กบัห้องชุดมีคุณภาพเหมาะสม พื้นท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของผูอ้าศยั มีการบริการแจง้ซ่อมในส่วน

การบริหารงานอาคาร มีการรับประกนัห้องชุดท่ีเหมาะสม มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น สระว่ายน ้ า หรือ ฟิต

เนส หรือ สวนหย่อม ผูป้ระกอบการมีความน่าเช่ือถือ การติดตั้งระบบป้องกนัและเตือนภยัในอาคารเช่น กลอ้ง

วงจรปิด  ระบบคียก์าร์ดในการเขา้ออก คอนโดมิเนียมของผูพ้กัอาศยั ผูป้ระกอบการน าไปพิจารณาปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูบ้ริโภค ถา้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างจุดแขง็ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการไดจ้ะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ ์

3. ผูป้ระกอบการควรมีการสร้างแผนกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการวางแผนการตลาดด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดควรมี การมอบส่วนลด เช่น ส่วนลดเงินสด แจกของแถม หรือจดัแคมเปญ ท่ีสามารถดูดความสนใจอ
ขงผูบ้ริโภคได ้รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารโครงการผ่านส่ือต่างๆ ในช่องทางท่ีหลากหลาย
และทัว่ถึง เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวก 
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