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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

The Relationship Between Marketing Mix Factors and  
Investors’ Decision Making on Buying Condominium 

in Bangkok 
 

อัชฌา ติโลกวิชัย 1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ของนักลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ

ความสัมพันธ์คือ การทดสอบไคสแควร์ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26 -35 ปี  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท างานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 25,001-35,000 บาท/เดือน นักลงทุน

เห็นด้วยกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ 

พนักงานและสภาพแวดล้อม รวมถึงผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมค่า ว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน  นักลงทุนตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากที่ตั้ง ราคา แหล่งข้อมูล อัตราค่าเช่า/

เดือน และอัตราผลตอบแทน  ผลการศึกษาพบว่า เพศ อาชีพ และรายได้/เดือนไม่มีความสั มพันธ์กับการ

ตัดสินใจ ในขณะที่อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ  ปัจจัยผลิตภัณฑ์  

การส่งเสริมการตลาด พนักงานและสภาพแวดล้อมรวมถึงโอกาสในการเพ่ิมค่าไม่มีความสัมพันธ์กับการ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
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 ค าส าคัญ :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ, คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน 

Abstract 

 The purposes of the study were to 1) study demographic characteristics of 
investors in Bangkok, 2) study marketing mix factors and other related factors which effect 
on investors’ decision making on buying condominium in Bangkok, and 3) find out 
relationship between demographic characteristics, marketing mix factors including other 
related factors and investors’ decision making on buying condominium in Bangkok. 

 The survey research was conducted. As the research tool, the questionnaires were 
distributed to sample group and the complete 385 of them were collected. The 
percentage, mean, standard deviation, and chi-square test were used as statistical 
analysis. 

 The result of study found that the majority of the respondents were female, 26-
35 years of age, bachelor degree attainment, working at private company, with average 
income 25,001-35,000 Baht/month. The investors agreed that all factors effect on 
decision making on buying condominium; product, price, promotion, physical evidence, 
place, process of service, and people and also agreed with yield and growth value.  The 
investors decided to buy condominium by considering location, price, source of 
information, rent/month and yield. There were no relationship between gender, 
occupation, and income/month and investor’s decision. On the other hand, there were 
relationship between age including education and investors’ decision. There were no 
relationship between product, promotion, people, physical evidence including growth 
value and investor’s decision. Meanwhile, there were relationship between price, place, 
process of service including yield and investors’ decision making on buying condominium 
in Bangkok. 

 

Keywords: Marketing Mix Factors, Buying Decision Process, Condominium Investment               
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บทน า ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  คอนโดมิเนียม (Condominium) เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันแบบหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยม

แพร่หลายอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่อยู่แล้วสะดวกสบาย และสอดคล้องกับการใช้ชีวิต

ของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันคอนโดมิเนียมถือว่าได้ทวีบทบาทขึ้นมาจนขึ้นเทียบชั้นได้กับบ้านจัดสรร

ได้แล้ว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระแสความนิยมที่แพร่หลายนี้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด

โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตการณ์น้ าท่วมใหญ่ชานเมืองกรุงเทพมหานครช่วงครึ่งหลังของปี 2554 เป็นต้นมา  

คอนโดมิเนียมไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในการซื้อเพ่ืออยู่อาศัยเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่งยังก็ได้รับความนิยม

ในการซื้อเพ่ือการลงทุนด้วย โดยถือเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทางตรง คือการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการ

ครอบครองโดยคาดหวังผลก าไรจากราคาที่สูงขึ้นหรือรายได้ในรูปแบบของค่าเช่าในแต่ละเดือน จัดเป็น

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่ามีสภาพคล่องค่อนข้างสูง คือสามารถน ามาปล่อยเช่าและขายต่อได้ง่ายกว่าบ้าน

ประเภทอ่ืน เนื่องจากมีความต้องการอย่างกว้างขวางทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานและ

พ านักในกรุงเทพมหานคร  จากรายงานการวิจัยคอนโดมิเนียม พ.ศ. 2556 (ฐานเศรษฐกิจ, 2556 : 

ออนไลน์) ท าเลที่ตั้งของโครงการคอนโดมิเนียมที่ติดแนวรถไฟฟ้านับเป็นปัจจัยส าคัญในอันดับต้น ๆ ที่

ผู้บริโภคให้ความส าคัญ  ดังนั้นการลงทุนในเขตเมืองที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าจึงส่งผลให้หาผู้เช่าได้ง่ายและได้ค่า

เช่าดีด้วย  อัตราผลตอบแทน (Yield) ต่อปีก็จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารใน

ปัจจุบัน และเมื่อต้องการถอนเงินลงทุนคืนก็มีความคล่องตัวสูงในการขายต่อเพ่ือท าก าไร  หาก

คอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในท าเลที่มีความต้องการสูงแล้ว โอกาสในการเพ่ิมค่า (Growth Value) ก็จะยิ่งสูงเมื่อ

เวลาผ่านไป มูลค่าของคอนโดมิเนียมจะยิ่งสูงขึ้นตามกาลเวลา  ซึ่งอาจสร้างก าไรได้มากอย่างที่คาดไม่ถึง

เลยทีเดียว  จากการส ารวจอัตราห้องชุดปล่อยเช่าในตลาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมิถุนายน 

2556 พบว่ามีจ านวนห้องชุดให้เช่ามากกว่า 6,100 ยูนิต อัตราห้องชุดปล่อยเช่าโดยรวมเติบโตสูงขึ้นจากปี 

2555 ถึง 12% ซึ่งแสดงว่าคอนโดมิเนียมปล่อยเช่ายังคงมีความต้องการจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึง

ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เช่าอีกด้วย 

ในการท าธุรกิจก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับคอนโดมิเนียมนั้น ผู้ประกอบการหรือ 

Business Developer จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบและเข้าใจถึงแนวทางการตัดสินใจของนักลงทุน  

เนื่องจากนักลงทุนแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะตัวและศักยภาพที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นจึงมีความสนใจและ

ความต้องการรูปแบบคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน  รวมถึงให้ความส าคัญในรายละเอียดของแต่ละปัจจัยไม่

เท่าเทียมกัน  งานวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบของค าถามงานวิจัย 3 ข้อ 
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 1.  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของนักลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนในกรุงเทพมหานครหรือไม่  

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมค่ามีผลต่อการ

ตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครหรือไม่   

3.  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ผลตอบแทน

และโอกาสในการเพิ่มค่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนในกรุงเทพมหานครหรือไม่   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เ พ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ของนักลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ผลตอบแทนและโอกาสใน

การเพ่ิมค่า ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และ

ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมค่า กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

            1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้/เดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนใน
กรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
พนักงาน กระบวนการให้บริการและสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
เพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 3. ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลตอบแทน และโอกาสในการเพ่ิมค่า มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืน 
ได้แก่ ผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมค่า ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือ 
การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

 2. นักลงทุนและบุคคลทั่วไปสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนได้ 

 3. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการ
วางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสินค้า ซึ่งในที่นี้คือคอนโดมิเนียม และการให้บริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขายและผลก าไรให้มากข้ึน  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ (Gender) 

2. อายุ (Age) 

3. ระดับการศึกษา (Education) 

4. อาชีพ (Occupation) 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ช่องทางจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. พนกังาน (People) 

การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 

เพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยอ่ืน ๆ 

1. ผลตอบแทน (Yield) 

2. โอกาสในการเพ่ิมค่า (Growth Value) 
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การทบทวนวรรณกรรม  

คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน  

 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่าง ๆ รวมถึงความผันผวนของตลาด

สินทรัพย์ลงทุนประเภทต่าง ๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และทองค า ท าให้นักลงทุนจ านวนมากต้องหันมามอง

สินทรัพย์ลงทุนประเภทสินทรัพย์แท้จริงที่มีความมั่นคงเพ่ือกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยง

อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงที่ดี  คอนโดมิเนียมเป็น

สินทรัพย์ที่เหมาะอย่างยิ่งกับการลงทุนเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ า  นอกจากนี้ยัง

สามารถช่วยคุ้มครองเจ้าของจากเงินเฟ้อได้ค่อนข้างดี เพราะเมื่อราคาสินค้าและค่าครองชีพปรับสูงขึ้น 

อสังหาริมทรัพย์จะปรับราคาสูงขึ้นตาม การลงทุนในคอนโดมิเนียมสามารถลงทุนได้ทีละยูนิต ท าให้

สามารถจ ากัดวงเงินลงทุนได้ชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้เองท าให้คนทั่วไปสามารถลงทุนได้ นอกจากนั้นการลงทุนใน

คอนโดมิเนียมเพ่ือให้เช่าหรือขาย ยังเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากน้อยกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 

ๆ หรือน้อยกว่าการลงทุนในบ้านประเภทอ่ืน ๆ ด้วย  ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากภาครัฐ โดยผู้กู้ยืมซื้อคอนโดมิเนียมมีสิทธิน าดอกเบี้ยผ่อนช าระที่ต้องจ่ายในแต่ละปีมาหักเป็นค่า

ลดหย่อนในการค านวณภาษีได้สูงถึง 100,000 บาท และผู้ขายคอนโดมิเนียมเก่าเพ่ือซื้อคอนโดมิเนียมหรือ

บ้านหลังใหม่ มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและค่าอากรได้ทั้งจ านวน หรือส าหรับผู้ซื้อคอนโดมิเนียม

ในปี 2555 ซึ่งซื้อที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรก มีโอกาสน า 10% ของค่าซื้อมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ด้วย  

นักลงทุนควรเลือกลงทุนเฉพาะคอนโดมิเนียมที่แน่ใจว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเท่านั้น โดยก่อนตัดสินใจ

ลงทุนต้องส ารวจและวิเคราะห์ให้ทราบแน่ชัดก่อนว่า หากจ าเป็นต้องการขายขึ้นในทันทีจะต้องขายได้ หรือ

มีคนอยากเข้ามาซื้อต่อและต้องขายได้ในราคาที่ไม่ขาดทุนด้วย  เกณฑ์ตัดสินใจลงทุนในลักษณะนี้ เหล่ามือ

อาชีพในต่างประเทศถือเป็นกฎทองที่ยึดถือใช้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการลงทุน

แล้วมีปัญหาขาดสภาพคล่อง 

 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเครื่องมือการตลาด ซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย (Kotler, 1994 : 98) องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Produce), ราคา (Price), การจัดจ าหน่าย (Place),  
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion), พนักงาน (People), กระบวนการให้บริการ (Process of Service) 

และสภาพแวดล้อม (Physical Evidence) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 : 53)   

 

ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 อรชร มณีสงฆ์ จ าเนียร บุญมา มานพ ชุ่มอุ่น และพงศ์เทพ เติมสงวนวงศ์ (2552 : 130) กล่าวว่า

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เริ่มจากผู้บริโภคเกิดตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา ซึ่งอาจเป็น

ความปรารถนาภายในหรือจากปัจจัยภายนอก การค้นหาข้อมูลประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้และเกิดการ

ตัดสินใจซื้อ 

 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ  

 การระบุปัญหา (Identify the Problem) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความ

ต้องการที่อยากมีสินทรัพย์ถาวรหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

 การค้นหาทางเลือก (Generate Alternatives) เมื่อทราบถึงความต้องการและความจ าเป็นใน

การซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว ถัดมาก็เป็นขั้นตอนการหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมเพ่ือสนอง

ความต้องการ  โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจาก แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Sources) เช่น การรับรู้ การจูง

ใจ หรือทัศนคติของผู้ที่มีเคยซื้อคอนโดมิเนียมมาก่อน  หรือแหล่งข้อมูลภายนอก (External Sources) เช่น 

พนักงานขาย โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

 การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives) เมื่อค้นพบทางเลือกที่เหมาะสมแล้วขั้นตอน

ต่อมาก็คือ การประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่ละโครงการ  โดยพิจารณาจากจุดเด่นต่างๆ เช่น 

ท าเลที่ตั้ง ที่จอดรถ ชื่อเสียงของโครงการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรอบ 

 การท าการตัดสินใจ (Make the Decision) หลังจากท่ีได้ประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่

ละโครงการแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อโครงการที่เห็นว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้มาก

ที่สุด ซึ่งจัดเป็นขั้นตอนท่ียากล าบากท่ีสุดในกระบวนการ  

 การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the Decision) หลังจากได้เลือกที่โครงการที่ดีที่สุด  

แล้วจึงจัดการซื้อคอนโดมิเนียมโครงการที่ได้ตัดสินใจเลือกไว้ 
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 การประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการป้อนกลับ (Evaluate the Results and Provide 

Feedback) หลังจากที่ผู้บริโภคได้เข้าพักในคอนโดมิเนียมแล้ว ผู้บริโภคจะประเมินผลลัพธ์หรือความพึง

พอใจได้ 3 ประการ ได้แก่ สอดคล้องกับความคาดหวัง (Neutral feeling), พึงพอใจกับผลที่ได้รับ 

(Satisfaction feeling) และผิดหวังกับผลลัพธ์ (Dissatisfaction feeling) 

  

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ แล้วจึง

แปลความหมาย  

 ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  เป็นกลุ่มประชากรที่ต้องตัดสินใจเลือกซื้อ คอนโดมิเนียมเพ่ือ 

การลงทุนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จากข้อมูลยอดขาย

คอนโดมิเนียมในงาน DDProperty Show ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัล 

พลาซ่า บางนา พบว่าได้รับการตอบรับอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมียอดขายรวมกว่า 46 ล้านบาท  

โดยแบ่งเป็นยอดขายส าหรับโครงการที่น าเสนอผลตอบแทนการลงทุนและรับประกันการค่าเช่าถึง 17.5 

ล้านบาท (DDproperty, 2557: ออนไลน์)  ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในคอนโดมิเนียมยังคงได้รับ

ความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและให้ความสนใจศึกษา

ประชากรกลุ่มนี้  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบขนาดประชากร (Infinite Population) โดยใช้สูตร 

W.G. Cochran (1953) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540: 290) จะได้จ านวนเท่ากับ 385 ตัวอย่าง  

ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลจาก 2 งาน ได้แก่ 

Home in Style @ CentralPlaza Bangna จัดขึ้นโดยบริษัทสยามบิสซิเนสซัพพลาย จ ากัด ในระหว่าง

วันที่ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ House & Condo Residence @ CentralPlaza Rama 2 จัดขึ้นโดย 

บริษัท ออแกไนเซอร์ ลิมิเต็ด พารเนอร์ชิป ในวันที่ 9-15 ธันวาคม 2557  นอกจากนี้ผู้วิจัยท าการสุ่ม
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ตัวอย่าง โดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างจนครบตามจ านวน

ที่ต้องการ โดยท าการแบบสอบถามวันละ 55 ชุด เป็นเวลา 7 วัน จะได้ทั้งสิ้น 385 ชุด 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดและ

ปัจจัย อ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมเพ่ือการลงทุน แบบสอบถาม 1 ชุด  

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อมของ

สถานที่ และปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ผลตอบแทนและโอกาสในการเพ่ิมค่า แบบสอบถามมีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ

ให้บริการ และสภาพแวดล้อมของสถานที่  และปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ผลตอบแทนและโอกาสในการ

เพ่ิมค่า ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท 

 ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน แบบสอบถามมีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เป็นการ

สอบถามถึงภาพรวมของธุรกิจการซื้อ ขาย และเช่าคอนโดมิเนียมในปี 2557 และปัจจัยอ่ืน นอกเหนือจาก
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ปัจจัยทางด้านการตลาดที่กระตุ้นให้นักลงทุนซื้อคอนโดมิเนียม โดยท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 

ท่าน ได้แก ่

 คุณภัทรา อัคสวัฒนา: เจ้าของบริษัท Double Plus Services ด าเนินธุรกิจในฐานะ Real Estate 

Agency 

 คุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์: R&D Department Manager/ Investor Relations Manager บริษัท 

L.P.N. Development Public Company Limited 

 คุณเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์: เจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้เช่าคอนโดมิเนียม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามใน 2 งาน ได้แก่ Home in Style @ 

CentralPlaza Bangna ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ House&Condo Residence @ 

CentralPlaza Rama 2 ในระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2557 จากนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์

แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผู้วิจัยไดท้ าการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 3 

ท่านตามท่ีได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในหัวข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 น าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และตอนที่ 2 น าข้อมูลด้านปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดและปัจจัยอื่น ๆ มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 

 2. แบบสอบถามตอนที่ 3 น าข้อมูลปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนมา

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 3. แบบสอบถามตอนที่ 4 น าข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนมาวิเคราะห์

โดยหาค่าร้อยละ 

 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามตอนที่ 1 กับตอนที่ 4 และความสัมพันธ์ระหว่าง

แบบสอบถามตอนที่ 2 กับตอนที่ 4 ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 

 ในส่วนของข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้นจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 62.08 ที่เหลือเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.92 เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี ร้อย

ละ 42.60 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.75 รองลงมาจบปริญญาโท ร้อยละ 25.45 

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานในบริษัทเอกชน ร้อยละ 64.94 รองลงมาท าธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 

ร้อยละ 15.06 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 67.01 รองลงมามีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 35,000-45,000 บาท ร้อยละ 16.62 

 ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมเ พ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมในทุกปัจจัยค่าความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84) รองลงมาเป็น

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( X = 4.58) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

เห็นด้วยระดับมาก ( X = 4.27) ปัจจัยด้านผลตอบแทน เห็นด้วยระดับมาก ( X = 4.20) ปัจจัยด้านโอกาส

ในการเพิ่มค่า เห็นด้วยระดับมาก ( X = 4.16) ปัจจัยด้านราคา เห็นด้วยระดับมาก ( X = 4.10) ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจ าหน่าย เห็นด้วยระดับมาก ( X = 3.96) ปัจจัยด้านพนักงาน เห็นด้วยระดับมาก  

( X = 3.86) และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด เห็นด้วยระดับมาก ( X = 3.70) ตามล าดับ 

 ข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 ในส่วนของการตัดสินใจซื้อ นักลงทุนได้พิจารณาสถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนว่าควร

ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS/MRT ร้อยละ 42.86 รองลงมาเป็นสถานที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาหรือแหล่งงาน 

ร้อยละ 37.40  นักลงทุนพิจารณาว่าระดับราคาที่เหมาะสม คือ 1 ล้านถึง 3 ล้านบาท ร้อยละ 54.81 และ 
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3 ล้านถึง 5 ล้าน ร้อยละ 25.19  โดยจะตัดสินใจซื้อหลังจากการได้รับค าแนะน าจากพนักงานขายอย่าง

ละเอียดแล้ว ร้อยละ 59.92  มีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่ควรได้รับ คือ 10,000 บาท/เดือนและต่ ากว่า 

ร้อยละ 56.10  และพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่ควรได้รับที่ 6.0-6.5% ต่อปี ร้อยละ 54.80 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครในบางปัจจัยดังต่อไปนี้ เพศ, อาชีพและรายได้ของ

นักลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ถือเป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก ในขณะที่อายุ  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในด้านสถานที่ตั้ง ราคาและค่าเช่าต่อเดือน  และระดับการศึกษา  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครในด้านสถานที่ตั้ง

และราคา ถือเป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

  ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  2 พบว่า  ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครในบางปัจจัยดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ , 

ก า รส่ ง เ ส ริ มก า รตลาด , พนั ก ง านและสภาพแวดล้ อม ไม่ มี ค ว ามสั ม พันธ์ กั บการตั ดสิ น ใ จ  

ถือเป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก  ในขณะที่ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในด้านแหล่งข้อมูลเท่านั้น  

ช่องทางการจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในด้านสถานที่ตั้งเท่านั้น   กระบวนการให้บริการมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครในด้านสถานที่ตั้ง

เท่านั้น ถือเป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครในบางปัจจัยดังต่อไปนี้ โอกาสในการเพ่ิมค่าไม่มี

ค ว า มสั ม พั น ธ์ กั บ ก า รตั ด สิ น ใ จ  เ ป็ น ก า ร ยอม รั บ สม มติ ฐ า นห ลั ก  ใ นข ณะที่ ผ ล ต อบ แท น 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครในด้านค่าเช่าต่อ

เดือนเท่านั้นถือเป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

 

จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร 
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 ปัจจัยที่ส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานครมาก

ที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม รองมาเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านโอกาสในการเพิ่มค่า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่าย ปัจจัย

ด้านพนักงาน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ส าหรับรายละเอียดของทุกปัจจัยได้ผล

การศึกษาดังนี ้

 1.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมากที่ สุ ด  ( X = 4 .84)  

นักลงทุนเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ การมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีที่จอดรถ ร้านค้าและร้านอาหาร 

ระบบรักษาความปลอดภัยมีความทันสมัย ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีโซนพ้ืนที่สี

เขียวและโซนส าหรับเด็กในส่วนกลาง ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์พาภรณ์ อมรเวชกุล 

(2555) ที่สรุปไว้ว่า การจัดพ้ืนที่สาธารณะภายในโครงการ ทั้งสวนสาธารณะ โซนเด็กเล่นและพ้ืนที่จอดรถ 

รวมถึงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการซื้อคอนโดมิเนียมในอ าเภอเมือง 

เชียงใหม่    

 1.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมากที่สุด ( X = 4.58) นักลงทุน 

เห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ คอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในท าเลชุมชนเดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชน 

เจ้าของโครงการมีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี การออกแบบต้องมีความสวยงามและใช้งานอย่างคุ้มค่า 

ตลอดจนขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมีความเหมาะสม ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิวดี สุขโหมด 

(2551) ที่เห็นว่า ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมือสองของผู้ที่อยู่อาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนงานวิจัยของศิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ (2551) กล่าวว่ า ผู้ลงทุนให้ความส าคัญ

กั บ ผลิ ต ภัณฑ์ เ ป็ น อั นดั บ แ รก  ต ลอดจน ง านวิ จั ย ขอ ง หนึ่ ง ฤทั ย  เ น า ว์ ด า  ( 2 5 56 )  พบว่ า  

นักลงทุนสนใจคอนโดมิเนียมขนาด 1 ห้องนอนเป็นส่วนใหญ่ 

 1.3 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 4.27) นักลงทุน

เห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ การให้บริการยืดหยุ่นได้ตามต้องการ การน าชมห้องตัวอย่างและอธิบาย

รายละเอียด มีการจอง การท าสัญญาเป็นขั้นตอนชัดเจน และน าเสนอขายที่เข้าใจง่ายพร้อมการแสดง

โมเดล 3 มิติของอาคารและห้องพัก มีงานวิจัยที่สนับสนุนผลการศึกษานี้ คือ นิธิวดี สุขโหมด (2555) พบว่า 

ปัจจัยด้านการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิ เนียมมือสองของผู้อยู่อาศัยใน

กรุง เทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ในขณะที่ งานวิจัยของทิพย์พาภรณ์  

อมรเวชกุล (2555) มีข้อค้นพบว่า รูปแบบการน าเสนอขายที่เข้าใจง่ายด้วยเอกสาร โมเดลอาคาร/ห้องพัก 
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และการแสดงแบบ 3 มิติ รวมถึงกระบวนการให้บริการน าชมห้องตัวอย่าง จัดอยู่ใน 3 อันดับแรกที่ผู้สนใจ

ซ้ือคอนโดมิเนียมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ให้ความส าคัญ    

 1.4 ปัจจัยด้านผลตอบแทน นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 4.20) นักลงทุนเห็นด้วยกับ

ปัจจัยย่อย ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และอัตราผลตอบแทนต่อปีมี

แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์คุณภัทรา อัคสวัฒนา (2557) เจ้าของ

บริษัท ดับเบิลพลัสเซอร์วิส จ ากัด เห็นว่าอัตราผลตอบแทนควรอยู่ที่ 5%-6% ต่อปี เป็นอย่างต่ า และการ

สัมภาษณ์คุณสุริยา สุริ ยาภิวัฒน์  (2557) ผู้ จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท แอลพีเ อ็น  

ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เห็นว่าผลตอบแทนควรมากกว่า 5%-6% ต่อปี ตลอดจนการสัมภาษณ์คุณ

เฉลิมเกียรติ จรามารบูรพงศ์ (2557) เจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้เช่าคอนโดมิเนียมที่เห็นว่าผลตอบแทนควร

มากกว่า 5% ต่อปี 

 1.5 ปัจจัยด้านโอกาสในการเพิ่มค่า  นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 4.16)   

นักลงทุนเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ มูลค่าของคอนโดมิเนียมจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุปสงค์ในตลาดมาก และ

มูลค่าของคอนโดมิเนียมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ผลการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากการ

สัมภาษณ์คุณเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ (2557) เจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้เช่าคอนโดมิเนียมที่กล่าวว่าโอกาส

ในการเพ่ิมค่าควรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 5% และจากการสัมภาษณ์คุณภัทรา อัคสุวัฒนา (2557) 

เจ้าของบริษัทดับเบิลพลัสเซอร์วิส จ ากัด เห็นว่ามูลค่าเงินสดในอนาคตจะลดลง ในขณะที่คอนโดมิเนียมจะ

มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต 

 1.6 ปัจจัยด้านราคา นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 4.10) นักลงทุนเห็นด้วยกับปัจจัย

ย่อย ได้แก่  มูลค่า เงินดาวน์ ไม่สู ง เกินไป ราคาเหมาะสมกับคุณภาพคอนโดมิ เนียม รูปแบบ  

การผ่อนเงินดาวน์มีให้เลือกได้หลากหลาย และราคาเป็นสิ่งวัดผู้ที่จะมาพักอาศัย ผลการศึกษานี้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของศิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ (2551) ในหัวข้อปัจจั ยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครที่ผู้บริโภคเน้นความส าคัญเรื่องราคาเป็นอันดับแรก และงานวิจัยของ

อภิญญา เสมเสริมบุญ (2552) พบว่า จ านวนเงินดาวน์มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

ย่านถนนทองหล่อ  และหนึ่งฤทัย เนาว์ด า (2556) พบว่า ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครที่นัก

ลงทุนต้องการคือ 1,500,000-2,000,000 บาท 

 1.7 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 3.96)  

โดยนักลงทุนเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ การติดต่อฝ่ายขายและการเข้าถึงส านักงานขายสะดวก ข้อมูล

ทางอินเทอร์เนตช่วยเพ่ิมความสะดวกในการหาข้อมูล การออกบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์คอนโดมิเนียมใน
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ห้างสรรพสินค้าชั้นน า และการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม  

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิยา ธนพงศ์ประเสริฐ (2550) สรุปว่าช่องทางจ าหน่ายที่ส าคัญ 

คือ สถานที่จัดจ าหน่ายต้องมีความโดดเด่นส าหรับคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า  ส่วน

อภิญญา เสมเสริมบุญ (2552) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับช่องทางจ าหน่ายเป็นอันดับแรก และ

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมย่านถนนทองหล่อเพ่ือการลงทุน โดยมี

งานวิจัยของสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) สนับสนุนว่าช่องทางจ าหน่ายมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟสายสีน้ าเงินของผู้บริโภคในเขตฝั่งธนบุรี 

 1.8 ปัจจัยด้านพนักงาน นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 3.86) นักลงทุนเห็นด้วยกับ

ปัจจัยย่อย ได้แก่ การให้บริการสามารถยืดหยุ่นได้ตามต้องการของลูกค้า พนักงานมีความรู้ ใน

คอนโดมิเนียมเป็นอย่างดี พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและต้อนรับของพนักงาน  

มีความสุภาพเรียบร้อย ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์พาภรณ์ อมรเวชกุล (2555) ที่พบว่า 

ผู้สนใจซื้อคอนโดมิเนียมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ให้ความส าคัญกับการให้บริการ การต้อนรับและอัธยาศัยที่

ดีของพนักงาน    

 1.9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  นักลงทุนให้ความส าคัญระดับมาก ( X = 3.70)  

โดยเห็นด้วยกับปัจจัยย่อย ได้แก่ การให้ผ่อนดาวน์โดยไม่คิดดอกเบี้ย การให้ส่วนลดเป็นเงินสด  

การแถมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการจับรางวัลของสมนาคุณ เช่น รถยนต์ เป็นต้น  

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์ (2548) ที่ว่าการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

การตั ดสิ น ใจซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ ส าหรั บคอนโดมิ เนี ยม ในกรุ ง เทพมหานคร   ในขณะที่ อภิ ชิ ต  

สุขสินธิ์ (2551) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครชื่นชอบส่วนลดพิเศษมาก

ที่สุด  สอดคล้องกับงานของทรงภพ เวชกุล (2556) ในหัวข้อสิ่ง กระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมในกรุงเทพมหานครที่ เห็นว่า การส่งเสริมการขายเป็นสิ่ งส าคัญ   

และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทท์ชนก ประตูแก้ว (2556) ที่พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดและปัจจัย

กระบวนการขายเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้า 

 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 2.1 สถานที่ตั้งของคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน นักลงทุนเห็นว่า สถานที่ควรอยู่ใกล้รถไฟฟ้า 

BTS/MRT มากที่สุด รองลงมาสถานที่ควรอยู่ ใกล้สถานศึกษาหรือแหล่ งงาน ใกล้แหล่งชอปปิ้ ง 

ห้างสรรพสินค้าและใกล้ย่านร้านอาหาร ตามล าดับ ผลการศึกษานี้มีงานวิจัยสนับสนุน 2 ท่าน คือ  

นันทิยา ธนพงศ์ประเสริฐ (2550) กล่าวว่า สถานที่ตั้งคอนโดมิเนียมต้องปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึง
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นิยมคอนโดมิเนียมที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า MRT ไม่เกิน 200 เมตร และทรงภพ เวชกุล (2556) พบว่า สถาน

ที่ตั้งโครงการมีผลต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าสถานที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่เป็นตัวก าหนด

ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวส าหรับการลงทุนในคอนโดมิเนียม ควรเป็นสถานที่ที่เดินทางเข้าออกได้

อย่างสะดวกสบาย และมีความเจริญแล้ว ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่นิยมใช้ในการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนมากที่สุดในปัจจุบันคือ อยู่ใกล้รถไฟฟ้า เพราะประหยัดเวลาในการเดินทาง

ได้มาก 

 2.2 ราคาของคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน  นักลงทุนเห็นว่าราคาของคอนโดมิเนียมเพ่ือ 

การลงทุนควรอยู่ที่ 1,000,000-3,000,000 ล้านบาท รองลงมาคือ ราคาที่ 3,000,000-5,000,000 บาท 

ราคาที่ 5,000,000-7,000,000 บาทและราคาที่ 7,000,000 บาทขึ้นไป ตามล าดับ ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิยา ธนพงศ์ประเสริฐ (2550) ที่พบว่า ห้องชุดต้องมีราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ ส่วนงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ อยู่ประเสริฐ (2551) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พิจารณา

ปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก และให้ความส าคัญด้านราคาเป็นอันดับแรก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสม

ฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) ที่พบว่า ราคาคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินที่ผู้บริโภค

ฝั่งธนบุรีเลือกซื้อมากที่สุดคือ 1,500,000-2,000,000 บาท ซึ่งผลการวิจัยตรงกับงานวิจัยของหนึ่งฤทัย  

เนาว์ค า (2556) และนันทิยา ธนพงศ์ประเสริฐ (2550)  

 2.3 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน  นักลงทุนตัดสินใจซื้อเมื่อได้รับค าแนะน า

จากพนักงานขายให้รายละเอียดแล้ว รองลงมา คือ เมื่อได้ศึกษาและค้นคว้าโครงการทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 

และเม่ือได้เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าแล้ว ตามล าดับ ผลการศึกษานี้มีงานวิจัยสนับสนุน 

คือ งานวิจัยของทิพย์พาภรณ์ อมรเวชกุล (2555) พบว่า ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ คือป้ายโฆษณา ส่วน

งานวิจัยของศุภสวัสดิ์ รอดเจริญ (2556) พบว่า การจัดบูธในการแนะน าสินค้าหรือเพ่ือขายในสถานที่ที่นัก

ลงทุนเข้าถึงงา่ย เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อได้ 

 2.4 อัตราค่าเช่า/เดือนของคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน นักลงทุนเห็นว่า ค่าเช่าคอนโดมิเนียม

เพ่ือการลงทุนควรอยู่ที่ 10,000 บาท/เดือนและต่ ากว่า รองลงมา ค่าเช่า/เดือนควรอยู่ที่ 10,001 -20,000 

บาท/เดือน 20,001-30,000 บาท/เดือน และสูงกว่า 30,000 บาท/เดือน ตามล าดับ ส าหรับค่าเช่าอยู่ที่ 

10,000 บาท/เดือน คิดเป็นรายปีมีรายได้ 120,000 บาท/ปี หากราคาซื้ออยู่ที่ 1 ล้านบาท อัตรา

ผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละต่อปีจะได้ 12% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผลการศึกษานี้

สอดคล้องบทสัมภาษณ์ของภัทรา อัคสวัฒนา (2557) ที่ยกตัวอย่างราคาซื้อที่ 10,000,000 บาท ได้ค่าเช่า/
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เดือน 50,000 บาท ผลตอบแทนจากค่าเช่า (50 ,000 x 12x100)  10,000,000 = 6% คุ้มค่ากับการ

ลงทุน 

 2.5 อัตราผลตอบแทนของคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน นักลงทุนเห็นว่าอัตราผลตอบแทนควร

อยู่ที่  6.0-6.5% ต่อปี รองลงมาคือ 5.6-6.0% ต่อปี 6.5% ต่อปีและสูงกว่า และ 5.0-5.5% ต่อปี 

ตามล าดับ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์คุณภัทรา อัคสวัฒนา, คุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์ และคุณ 

เฉลิมเกียรติ จรามารบูรพงศ์ (2557) ที่เห็นว่าอัตราผลตอบแทนควรอยู่ที่ 5%-6% ต่อปี เป็นอย่างต่ า   

โดยอนุชา กุลวิสุทธิ์ (2555) กล่าวว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมมี 2 ประการ คือ 

ผลตอบแทนที่ได้ระหว่างถือครอง ได้แก่ ค่าเช่าห้อง ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ประหยัดภาษี และผลตอบแทนเมื่อ

ขายหรือเลิกถือครอง ได้แก่ ก าไรจากมูลค่าเพ่ิม ก าไรจากเงินต้นที่ผ่อนช าระแล้ว 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด และปัจจัยอ่ืน ๆ กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร  

 3.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

เพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา 

 อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อด้านสถานที่ตั้ง  

 จากผลการศึกษา นักลงทุนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.60 และ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.75 โดยที่นักลงทุนซึ่งอยู่ในวัยท างานกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมในท าเลใกล้รถไฟฟ้า BTS/MRT มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 เนื่องจากต้องการความ

สะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปท างาน ซึ่งคอนโดมิเนียมท าเลใจกลางเมืองจะช่วยประหยัดเวลาและค่า

น้ ามันในการเดินทางได้อย่างมาก โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับอนุชา กุลวิสุทธิ์ (2555) ที่ว่าท าเลที่ตั้ง

ของคอนโดมิเนียมเป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญมากในแง่ของการลงทุน  หากเป็นท าเลทอง ใกล้ระบบขนส่ง

มวลชน เดินทางเข้าออกง่าย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบแล้ว อย่างไรเสียก็ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด  

อีกท้ังยังส่งผลให้ได้รับค่าเช่าในอัตราที่สูงและมูลค่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสูงด้วย  

 อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อด้านราคา  

 นักลงทุนส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยท างาน 26-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตัดสินใจซื้อ

คอนโดมิเนียมในช่วงราคา 1,000,000-3,000,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.81  ราคาระดับนี้

นับเป็นระดับที่ต่ าที่สุดส าหรับการลงทุนในคอนโดมิ เนียมที่กลุ่มตั วอย่างสามารถรับภาระได้   

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) ที่พบว่า ราคาคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางการเดิน
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รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินที่ผู้บริโภคฝั่งธนบุรีเลือกซื้อมากที่สุดคือ 1,500,000-2,000,000 บาท  โดยกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปีและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นกัน  ในขณะที่งานวิจัยของ

นันทิยา ธนพงศ์ประเสริฐ (2550) พบว่า กลุ่มตัวอย่างในวัยท างานช่วง 25-30 ปีและจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีส่วนใหญ่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานครใน

ราคาต่ ากว่า 1,500,000 บาท และเห็นว่าราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพด้วย  

 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อด้านค่าเช่าต่อเดือน  

 นักลงทุนส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่ควรได้รับค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือนหรือต่ ากว่า 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.10  ในแง่ของการลงทุน หนึ่งในปัจจัยส าคัญก็คงจะหนีไม่พ้นค่าเช่าต่อเดือนที่

สามารถค านวณได้จนบางโครงการออกโฆษณาการรับประกันค่าเช่า จ านวนค่าเช่าต่อเดือน  

เป็นตัวเลขในเชิงปริมาณท าให้เข้าใจได้ง่าย  โดยค่าเช่าจัดเป็นหนึ่งในผลตอบแทนที่ได้ระหว่างถือครอง

คอนโดมิเนียมตามท่ี อนุชา กุลวิสุทธิ์ (2555) กล่าวไว้  

 3.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

เพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระบวนการให้บริการ  

 ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อด้านแหล่งข้อมูล 

 นักลงทุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าราคามีความคุ้มค่าและสอดคล้องกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม 

คิดเป็นร้อยละ 92.21 และเห็นว่าราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยจะตัดสินใจซื้อ

เมื่อได้รับข้อมูลจากพนักงานขายอย่างละเอียดแล้ว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.92 ในขณะที่นันทิยา ธน

พงศ์ประเสริฐ (2550) ค้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในแนวเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าใต้

ดินในกรุงเทพมหานครเมื่อได้รับข้อมูลและการบริการจากพนักงานขาย รวมถึงการรับข่าวสารจากนิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และอินเตอร์เนตด้วย 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ 

ด้านสถานที่ตั้ง 

 นักลงทุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดเป็นอย่าง

ดี คิดเป็นร้อยละ 82.34 และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยนักลงทุนจะเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT เป็นส่วนมาก  การเยี่ยมชมบูธโครงการหรือส านักงาน

ขายเพ่ือท าการจองในช่วงพรีเซลล์ก่อนก่อสร้างช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกทั้งท าเลโครงการและท าเล

ห้องชุดที่ดีได้ก่อนคนอ่ืน  เช่น ห้องหัวมุมหรือห้องที่มีทิวทัศน์สวยงาม  นอกจากนี้นักลงทุนยัง เห็นว่า
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กระบวนการให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 75.84 โดยพนักงานน าเสนอการขาย

ในรูปแบบที่ใจง่ายด้วยโมเดลของอาคารและห้องพัก รวมถึงมีกระบวนการให้บริการที่ยืดหยุ่น  สอดคล้อง

กับอนุชา กุลวิสุทธิ์ (2555) ที่กล่าว่า การจองห้องช่วงพรีเซลล์ท าให้สามารถต่อรองเงื่อนไขการผ่อนดาวน์ให้

สามารถผ่อนได้น้อยกว่าการผ่อนช าระเงินกู้จริง  ดังนั้นนักลงทุนจึงมีโอกาสท าก าไรระยะสั้นได้ ทั้งในแบบ

การขายใบจองหรือขายเปลี่ยนชื่อสัญญาจะซื้อจะขาย 

 3.3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือ

การลงทุนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลตอบแทน  

 ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อด้านค่าเช่าต่อเดือน 

 นักลงทุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอัตราผลตอบแทนมีสภาพคล่องและให้ผลตอบแทนต่อปีสูง คิด

เป็นร้อยละ 92.21  ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์การตัดสินใจเลือกซื้อในด้านค่าเช่าต่อเดือน   

โดยนักลงทุนตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโดยคาดหวังอัตราผลตอบแทน 6.0-6.5% ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 

54.80  และคาดหวังค่าเช่าที่ 10,000 บาทหรือต่ ากว่าต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56.10  จากการสัมภาษณ์ 

คุณภัทรา อัคสวัฒนา คุณเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์และคุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์ (2557) หากได้รับค่าเช่า

ต่อเดือนยิ่งสูง ก็ย่อมส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อปีสูงขึน้ตามไปด้วย  โดยอัตราผลตอบแทนควรอยู่ที่ 5%-

6% ต่อปี  และหากอัตราผลตอบแทนต่อปีสูง มูลค่าของคอนโดมิเนียมก็มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นสูงในอนาคต

ด้วยเช่นกัน ซึ่งนักลงทุนก็จะสามารถคาดหวังก าไรจากการเพ่ิมค่าได้  โดยสูตรการค านวณอัตรา

ผลตอบแทนมีดังนี้  

อัตราผลตอบแทนต่อปี = (ค่าเช่าต่อเดือน x 12 เดือน)x 100 / ราคาซื้อคอนโดมิเนียม 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลในส่วนของปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 

ท่าน ดังนี้ 

 1) คุณภัทรา อัคสวัฒนา: เจ้าของบริษัท Double Plus Services 

 Double Plus Services ด าเนินธุรกิจในฐานะ Real Estate Agent จัดหาที่พักให้กับชาวต่างชาติ

ต้องการที่พักเพ่ืออยู่อาศัยในระยะยาว (Expatriate) ขั้นต่ า 1 ปี โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานเพ่ือ

ขายและให้เช่าบ้าน คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์เฮ้าส์ ออฟฟิศและคลังสินค้า 
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กลุ่มลูกค้าจะเป็นระดับ Exclusive จากสถานทูต รวมถึงบริษัทน้ ามันและห้างสรรพสินค้าที่ส่งพนักงาน

ระดับหัวหน้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเข้ามาดูแลกิจการในประเทศไทย  คุณภัทราให้สัมภาษณ์ว่าปัจจัย

ที่กระตุ้นให้นักลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนโดยการปล่อยเช่ามีดังต่อไปนี้  

 ผลตอบแทน (Yield)  โดยอัตราผลตอบแทนควรอยู่ที่ 5%-6% ต่อปีเป็นอย่างต่ าหรือต้อง

มากกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ตัวอย่างเช่น ราคาซื้อ 10,000,000 บาท โดยได้รับค่าเช่า 

50,000 บาทต่อเดือน  

 ผลตอบแทน (50,000 x 12 เดือน x 100)/ 10,000,000 = 6%  

 ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ 6% นั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ถือได้ว่าโครงการนี้ให้

ผลตอบแทนที่สูง คุ้มค่ากับการลงทุน 

 โอกาสในการเพิ่มค่า (Growth Value) มูลค่าของคอนโดมิเนียมจะเพ่ิมขึ้นหากมีอุปสงค์ในตลาด

มาก  ซึ่งต่างจากมูลค่าของเงินสดที่มีแต่ลดลง เช่น เงินสดสิบล้านบาท มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) คือ

สิบล้าน แต่มูลค่าเงินสดในอนาคต (Future Value) จะยิ่งลดลง ซื้อของได้น้อยลงด้วยจ านวนเงินสิบล้าน

เท่าเดิม ในขณะที่หากน าเงินก้อนนี้ไปลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมในท าเลที่ดี จะยิ่งท าให้คอนโดมิเนียมมี

มูลค่าเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 2) คุณเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัวให้เช่าคอนโดมิเนียม  

 ปัจจุบันท างานประจ าที่บริษัท CMG Consulting Co., Ltd. ซึ่งให้บริการวิชาการและค าปรึกษา
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และงานวิจัยทั้งทางด้านสถิติ การตลาด และสังคมศาสตร์  คุณเฉลิมเกียรติได้
แสดงความคิดเห็นถึงภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2558 เมื่อเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ไว้ว่าโอกาสในการลงทุนจะมีมากขึ้น  เมื่อภาวะเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีมากขึ้น  ราคาอสังหาริมทรัพย์ในท าเล
ที่ดีจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกมาก ก าลังซื้อจ านวนมหาศาลโดยเฉพาะจากชาวต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามา 
ขณะเดียวกันคู่แข่งขันจากต่างชาติที่มีความเป็นมืออาชีพธุรกิจนี้ก็จะเข้ามาด าเนินธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน 
ผู้ประกอบการในประเทศจะต้องมีการปรับ เตรียมตัว และคาดการณ์ถึงสภาวะการณ์ต่างๆ ที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนคอนโดมิเนียม 

 คุณเฉลิมเกียรติเป็นเจ้าของห้องชุดเพ่ือปล่อยเช่า เช่น โครงการ Premsiri Boutique Park อยู่ใกล้
กับสี่แยกเกษตร-นวมินทร์ โดยผู้เช่ามีหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มพนักงาน ข้าราชการรวมทั้งนักศึกษา  
ส าหรับคุณเฉลิมเกียรติแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุน มีดังต่อไปนี้ 
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 ผลตอบแทน (Yield) ควรมากกว่า 5% ต่อปี โดยเป็นอัตราที่สูงการน าเงินไปฝากธนาคาร 
ซึ่งได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ ากว่า 

 โอกาสในการเพิ่มค่า (Growth Value) ควรจะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 5 % ต่อปี  

 3) คุณสุริยา สุริยาภิวัฒน์: R&D Department Manager/ Investor Relations Manager 

บริษัท L.P.N. Development Public Company Limited 

 บริษัท L.P.N. Development Public Company Limited ประกอบธุรกิจด้านการ พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ ขายและการเช่าโครงการต่างๆ  โดยมุ่งมั่นเป็นผู้น าด้านการ

พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ส าหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง  คุณสุริยาได้ให้ข้อมูลว่าภาพรวม

ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี 2557 ซบเซากว่าปีที่แล้ว สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง  แต่คาดว่า

สถานการณ์ในครึ่งปีหลังจะฟ้ืนดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรก  โครงการที่ได้รับความนิยมสูงยังคงเป็นโครงการที่

มีท าเลที่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน ตามแนวรถไฟฟ้า  พฤติกรรมของทั้งนักลงทุนและผู้เช่าในปัจจุบันจะใช้

เวลาในการตัดสินใจซื้อนานมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน  ส่วน

ภาพรวมธุรกิจและการลงทุนในคอนโดมิเนียมปี 2558 นั้น ทั้งอุปสงค์และอุปทานจะเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือตอบรับ

สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีนักลงทุน คู่ค้าและ

ลูกค้าจ านวนมากหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ 

 คุณสุริยาได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ควรค านึงถึงเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือ

ลงทุนดังต่อไปนี้ 

ผลตอบแทน (Yield)  ควรมากกว่า 5%-6% ต่อปี เพ่ือให้ได้ก าไรจากการปล่อยเช่าและควรเป็น

อัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) ถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ าย่อมเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อ

คอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนได้ง่ายขี้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าที่ทางธนาคารจะปล่อยกู้แก่สินเชื่อ หรือเงินกู้ 

(Minimum Loan Rate) สูงกว่า อัตราผลตอบแทน (Rental Yield) ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนโดยการ

ซื้อคอนโด เพียงเพ่ือที่จะได้มาซึ่งค่าเช่า แต่โดยมากแล้ว หากอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ าสูงกว่าอัตราผลตอบแทน

ไม่มากนัก ก็ยังถือว่าปลอดภัยที่จะลงทุนโดยการซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่า  หากอัตราดอกเบี้ยสูงย่อมท าให้

นักลงทุนมีโอกาสในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้น้อยลง ธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะยังคงเจริญ

เติบโดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ท าเลถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดส าหรับธุรกิจนี้ 
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จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความเห็นพ้องต้องกันว่า

นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนแล้ว ผลตอบแทน (Yield) และ

โอกาสในการเพ่ิมค่า (Growth Value) จัดว่าเป็นปัจจัยส าคัญเช่นกัน โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

เป็นตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ด้านสภาพแวดล้อม  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนใน

ระดับมากที่สุด เพราะฉะนั้นนักลงทุนคอนโดมิเนียมต้องวางแผนเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นส าคัญ 

จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

 1.2 ด้านผลิตภัณฑ์  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในใน

ระดับมากที่สุด  นักลงทุนคอนโดมิเนียมต้องแสวงหาสถานที่ตั้งที่เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชน 

เจ้าของโครงการต้องมีชื่อเสียง การออกแบบคอนโดมิเนียมสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 1.3 ด้ า น

กระบวนการให้บริการ  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในระดับมาก 

การให้บริการที่ยืดหยุ่นได้ตามต้องการเป็นปัจจัยที่ส าคัญ มีการน าชมห้องตัวอย่างอย่างละเอียด มีการจอง

และการท าสัญญาเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน  

 1.4 ด้านผลตอบแทน  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนใน

ระดับมาก ดังนั้น นักลงทุนคอนโดมิเนียมต้องพิจารณาอัตราผลตอบแทนต่อปีที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากธนาคาร และอัตราผลตอบแทนต่อปีควรมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

 1.5 ด้านโอกาสในการเพิ่มค่า  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนในระดับมาก  นักลงทุนควรเลือกคอนโดมิเนียมที่มูลค่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป 

 1.6 ด้านราคา  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในระดับมาก 

เพราะฉะนั้น นักลงทุนคอนโดมิเนียมต้องพิจารณาระดับราคาที่เหมาะสม มูลค่าเงินดาวน์ไม่สูงเกินไป การ

ผ่อนเงินดาวน์สามารถท าได้อย่างหลากหลาย  

 1.7 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนในระดับมาก ดังนั้น การติดต่อฝ่ายขายต้องมีความสะดวก ลงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน มี
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การออกบูธเพ่ือประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นน า และมีการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์เพ่ือช่วยกระตุ้น

การตัดสินใจซื้อ 

 1.8 ด้านพนักงาน  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการลงทุนในระดับ

มาก การให้บริการสามารถยืดหยุ่นได้ตามต้องการของลูกค้า อักทั้งพนักงานขายต้องมีความรู้ใน

คอนโดมิเนียมเป็นอย่างดี  

 1.9 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ทุกประเด็นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพ่ือการ

ลงทุนในระดับมาก ดังนั้น นักลงทุนคอนโดมิเนียมต้องพิจารณาในเรื่องการส่งเสริมการตลาด เช่น การให้

ผ่อนดาวน์โดยไม่คิดดอกเบี้ย การให้ส่วนลดเป็นเงินสด การแถมเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการจับรางวัล  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.1 ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบคอนโดมิเนียมเฉพาะทางตามสถานที่ตั้ง ดังนี้ 1) สถานที่ตั้งอยู่ใจ

กลางกรุงเทพมหานคร เหมาะส าหรับการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว เพราะบริเวณนี้ค่าเช่าสูง มีโอกาสใน

การเพ่ิมค่า (Growth Value) มากขึ้น 2) สถานที่ตั้งในเมืองแถบริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นที่นิยมของกลุ่มคน

ที่มีรายได้สูง 3) สถานที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้าสร้างใหม่ หวังประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมเมื่อโครงการรถไฟฟ้า

สร้างเสร็จ  ความได้เปรียบคือราคาคอนโดมิเนียมจะยังไม่สูงมาก มีโอกาสเพ่ิมค่าในอนาคตได้มาก 4) สถาน

ที่ตั้งใกล้สถานศึกษา กลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และ 5) สถานที่ตั้งใกล้ชายทะเล 

ควรเป็นสถานที่ไม่ไกลไปจากกรุงเทพมหานครและมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม 

 1.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมใน

กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมต่างจังหวัด เช่น 

เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น 
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