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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีน ผูบ้ ริ โภคชาวจีน ที่ เคยซื้ อหรื อ
สนใจที่จะซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในกรุ ง เทพมหานคร จานวน 385 คน ใช้สอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคื อ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) กาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ รองลงมาคือ ปั จจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั และปั จจัยด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ และระดับการตัดสิ นใจที่จะเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมใหม่อีกครั้ง อยู่ในระดับ
มาก
คาสาคัญ : คอนโดมิเนียม, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้ อ
บทนา
ในปั จ จุ บ ั น ตลาดคอนโดมิ เ นี ย มในประเทศไทยมี ก ารแข่ ง ขั น สู งมาก โดยเฉพาะใน
กรุ งเทพมหานคร ที่ต้ งั คอนโดมิเนี ยมมีการกระจุกตัวและกระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอย่างชัดเจน
มีการเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนี ยมใหม่ๆ จานวนมากหลากหลายระดับ ตั้งแต่ราคาถูกสุ ดจนถึงแพงสุ ด อีก
ทั้งยังมีรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่มีให้เลือกมากมาย จึงเกิดปั ญหาว่า ผูป้ ระกอบการจะดาเนิ นธุ รกิจอย่างไร
ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อคอนโดมิเนียมอย่างแท้จริ ง
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริ มทรัพย์ กรุ งเทพธุ รกิจ ปี 2560 เปิ ดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมามีกลุ่ม
นักลงทุ นชาวจี น เริ่ มเข้ามาลงทุ นในตลาดอสังหาริ มทรั พย์ไทยมากขึ้ น โดยก่ อนหน้านี้ มีจานวนไม่ ม าก
1
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นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
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เนื่ องจากจีนเริ่ มคุ มเข้มการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศ ทาให้แต่ละบริ ษทั มีขอ้ จากัดด้านการขยาย
ธุ รกิจ แต่ยงั จาเป็ นต้องเติบโต จึงมองโอกาสการลงทุนในอาเซี ยนเป็ นหลักโดยไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มี
ความพร้อมด้านการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ที่จี นสนใจ (กรุ งเทพธุ รกิ จ, 2560) จากการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
อันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจีน ร่ วมทั้งการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ และโครงสร้ างพื้นฐาน
หลายโครงการในไทย ทาให้เห็นโอกาสการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะเจาะกาลังซื้ อทั้งตลาดไทยและจีน
หากเป็ นการลงทุนในคอนโดมิ เนี ยม จานวนยูนิตสัดส่ วนเกื อบ 50% จะวางเป้ าหมายทาตลาดจี น โดยมี
กลุ่มเป้ าหมายทั้ง นักศึกษาที่มาเรี ยนในไทย คนทางานออฟฟิ ศ กลุ่มนักธุ รกิจที่มาลงทุนในไทย รวมทั้งซื้ อ
เพื่อลงทุน สาหรับเป็ นทางเลือกการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจีน กลุ่มที่เดินทางอิสระที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
ไม่ได้เข้าพักในโรงแรม (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2560)
ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มใน
กรุ ง เทพมหานครของผูบ้ ริ โ ภคชาวจี น เพื่ อเป็ นแนวทางให้ ผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจในธุ รกิ จ พัฒ นา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นาข้อมู ล ไปใช้ใ นการวางแผน และพัฒนาโครงการให้ส อดคล้องกับ ความต้องการที่
เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค และใช้ประกอบการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงเชิงธุ รกิจในด้านการตลาด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีน
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (2003, p. 16, อ้างถึ งใน เจริ ญจิตร ผจงวิทยาธร 2559, น. 12) กล่ าวว่าส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mixหรื อ 7 P`s) เป็ นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษทั ใช้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็ น หรื อความ
ต้องการของลู กค้าให้เกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี
ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้าบริ การสถานที่ บุคคลหรื อ
ความคิ ดผลิ ตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชน์ (Utility) คุ ณค่ า (Value) ในสายตาของลู ก ค้า จึ งจะมี ผลท าให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ)ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน
รู ปลักษณ์คุณภาพการบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า
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3. การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
4. การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Development) เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ มี ล ัก ษณะใหม่ และ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and Improved) ซึ่ งต้องคานึ งถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
6. ภาพลักษณ์ และชื่ อเสี ยงขององค์กร ซึ่ งเป็ นภาพของสถาบัน หน่ วยงานบริ ษทั ห้างร้ าน
หรื อบุคคลที่เกิดความรู ้สึกขึ้นในจิตใจของคนเราว่าดี ไม่ดี ชอบไม่ชอบเชื่อถือไม่เชื่ อถือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ฯลฯ ถ้าความเห็ นของคนส่ วนมากเป็ นเช่นไร ภาพลักษณ์ ของหน่ วยงานก็จะเป็ นเช่ นนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีจะ
สร้ างความน่ านิ ยมเลื่ อมใส และภาพลักษณ์ ที่ไม่ดี ก็จะทาให้การ ดาเนิ นงานของสถาบันนั้นล้มเหลวได้
(วิจิตร อาวะกุล, 2542)
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ ที่ตอ้ งจ่ายหรื อเสี ยไปเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์หรื อ
หมายถึ ง คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั
ราคา (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจึงต้องคานึ งถึ ง คุ ณค่าที่รับรู ้ (Perceived
Value) ในสายตาของลู กค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรั บของลู กค้าในคุ ณค่า ของผลิ ตภัณฑ์ว่าสู งกว่า ราคา
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน (Etzel, Walker, & Stanton, 2001)
3. สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ งประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่ อนย้ายสิ นค้าและบริ การ จากองค์การหรื อผูผ้ ลิ ตไปยังตลาด สถาบัน ที่ นาผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด คื อ
สถาบันทางการตลาด อาจจะเป็ นคนกลางต่าง ๆ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือ ที่ใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตราสิ นค้า
หรื อบริ การหรื อความคิดต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์
โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้ สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้าง ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู ้สึก ออกมาโดยทางพฤติกรรม
การ ติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พ นักงานขาย (Personal Selling) ทาการขายและการติ ดต่ อสื่ อสารโดยไม่ ใ ช้ค น
(Non-Personal Selling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายเครื่ องมือ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่ งหรื อ หลาย
เครื่ องมื อ ซึ่ ง ต้องใช้หลัก การเลื อกใช้เ ครื่ องการสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมกับลูกค้า คู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising),
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling), การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) ที่มุ่งหมายกระตุน้
ความต้องการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Consumer), คนกลาง (Trade) และพนักงานขาย (Sales Forces), การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation: PR), การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
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5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการทั้งหมดซึ่ งรวมไปถึงพนักงานผู ้
ให้บริ การ ซึ่ งได้จากการคัดเลื อก เพื่อทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจในการรับบริ การมากขึ้นแตกต่างเหนื อ
คู่ แข่ ง ซึ่ ง พนัก งานควรมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ท ศั นคติ ที่ ดี สามารถตอบสนองต่ อลู ก ค้า อย่า งมี ค วาม
น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ สื่ อสารกับลูกค้าได้ดี
6. ลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง สภาพแวดล้อมที่ปรากฏ ให้ผูบ้ ริ โภคได้เห็ นทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็ นสถานที่ซ้ื อขายผลิตภัณฑ์ หรื อสถานที่อื่นๆ ที่เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อกับบริ ษทั
7. กระบวนการ (Process) หมายถึ ง กระบวนการในการให้บ ริ ก ารแก่ ลูกค้าซึ่ ง มี หลากหลาย
รู ปแบบเป็ นการส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและความประทับใจของ
ลูกค้า (Customer Satisfaction) รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ การทักทาย
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
คอทเลอร์ (Kotler, 1997) อธิ บายคาว่า การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องการ
ข้อมู ล และระยะเวลาในการตัดสิ นใจส าหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ แต่ ล ะชนิ ดแตกต่ า งกัน คื อ ผลิ ตภัณฑ์บ างอย่า ง
ต้องการข้อมู ล มาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรี ย บเที ย บนาน แต่ บ างผลิ ตภัณฑ์ผู บ้ ริ โ ภคก็ ไ ม่ ต้อ งการ
ระยะเวลาการตัดสิ นใจนาน
Walters (1987, น.69 อ้า งใน ศุ ภ ร เสรี รั ต น์ , 2550, น.49) กล่ า วว่ า การตัด สิ น ใจ (Decision)
หมายถึง การเลือกที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่
กิ ตติ ภักดี วฒั นะกุล (2546, น.7, อ้างใน สุ ทามาศ จันทรถาวรม, 2556, น.623) การตัดสิ นใจ คือ
กระบวนการคัดเลื อกแนวทางปฏิ บ ตั ิ จากทางเลื อกต่ า งๆ เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ ต้องการ โดยการ
ตัดสิ นใจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบและขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน สาหรับสิ นค้าบางประเภท ผูบ้ ริ โภคอาจต้อง
ใช้เวลาในการตัดสิ นใจนานและต้องการข้อมูลมาก ได้แก่ สิ นค้าราคาแพง อายุการใช้งานนาน ๆ ไม่เปลี่ยน
บ่อย โดยเฉพาะถ้าเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่เคยใช้มาก่อน เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล รถยนต์ บ้าน
เป็ นต้น แต่สาหรั บสิ นค้าบางประเภทกลับใช้เวลาสั้ น ไม่ตอ้ งการข้อมู ล มากนักในการตัดสิ นใจ หรื อ
บางครั้งผูบ้ ริ โภคอาจจะตัดสิ นใจในทันทีโดยไม่ตอ้ งพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็ นการ
ตัดสิ นใจสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การประเภทใด ผูบ้ ริ โภคจะมีความเสี่ ยงจากการตัดสิ นใจ คือ นอกจากสิ่ งที่
เขาคาดหวังว่าจะได้รับแล้ว ผูบ้ ริ โภคต้องยอมรับความเสี่ ยงในสิ่ งที่เขาไม่พึงปรารถนาจากการตัดสิ นใจซื้ อ
นั้น ๆ ด้วย
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
ในกรุ งเทพมหานคร

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่เคยซื้ อหรื อสนใจที่จะซื้ อคอนโดมิเนียมใน
กรุ งเทพมหานคร
ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นผูบ้ ริ โภคชาวจี น ที่ เคยซื้ อหรื อสนใจที่ จะซื้ อคอนโดมิ เนี ย มใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน โดยคานวณจากสู ตรกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรของคอ
แครน (Cocharn,1997) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้ขนาดตัวอย่างที่จานวน 385 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
โดยใช้เครื่ องมือประกอบการศึกษาคือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิ บายข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statics) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการทดสอบสมมติ ฐ าน
(Hypothesis testing) ใช้ Multiple Linear Regression
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.39 ส่ วนใหญ่มีอายุ
น้อยกว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 72.47 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 84.42 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 70.91 อาชีพนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 61.04 มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 หยวน คิดเป็ นร้อยละ
72.47
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั และปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ตามลาดับ
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการตัดสิ นใจที่จะเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมใหม่อีกครั้ง อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม ของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร คือ ขนาดพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อความต้องการ
ดังนั้นหากหากผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมให้ความสาคัญกับขนาดพื้นที่ใช้
สอยที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของู ้ บ ริ โภค จะท าให้ ก ารตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มใน
กรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตรี นุช แววแสง (2555) ที่ศึกษา
ปั จจั ย ส่ วนประสมการตลาดในการตั ด สิ นใจซื้ อที่ อ ยู่ อ าศั ย ของประชาชนวัย ท างานเขตบึ ง กุ่ ม
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (เช่น คุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอย ) มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ต้ งั ที่มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร คือ ทาเลที่ต้ งั มีความสะดวกสบายในการเดิ นทาง
และทาเลที่ต้ งั ใกล้สวนสาธารณะ ดังนั้นหากหากผูป้ ระกอบการเลือกทาเลที่ต้ งั ของคอนโดมิเนียมให้ มีความ
สะดวกสบายในการเดิ น ทาง ใกล้ส วนสาธารณะ จะท าให้ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มใน
กรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพิม่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิชิต สุ ขสิ นธ์ (2551) ได้ศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้าน
ทาเลที่ต้ งั โครงการ (ได้แก่ ใกล้ รถไฟฟ้า มีความสะดวกในการเดินทาง มีสภาพแวดล้อมรอบโครงการที่ดี) มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมของผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูริณัฐ ธน
วิบูลย์ชยั (2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของ
พนักงานบริ ษทั เอกชน พบว่าปั จจัยด้านคุณลักษณะของที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของพนักงานบริ ษทั เอกชน เช่น สภาพแวดล้อมโดยรอบของ
โครงการมีความปลอดภัย และทาเลที่ต้ งั สามารถเดินทางได้สะดวก
3. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มการตลาดที่ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร คือ มีบริ การปล่อยเช่าห้อง ดังนั้นหากหาก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมมีบริ การปล่อยเช่ าห้อง จะทาให้การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพลิน
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พูลพิพฒั น์ (2552) ได้ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อที่อยู่อาศัย ของบริ ษทั ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์แห่ ง
หนึ่ง พบว่า ปั จจัยการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่อยูอ่ าศัย
4. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของ
ผูบ้ ริ โภคชาวจี นในกรุ ง เทพมหานคร คือ ปั จจัยด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะธุ รกิจคอนโดมิเนียมมีการแข่งขันสู งจึงทาผูป้ ระกอบการต่างสร้าง
ลักษณะทางกายภาพที่ดีให้กบั คอนโดมีเนี ยม มีการคัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์เพื่อให้
เป็ นที่ประทับใจของลูกค้า รวมถึงต่างก็มีการะบวนการบริ การที่รวดเร็ วเนื่ องจากปั จจุบนั ได้นาเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนในการบริ การ ในขณะที่ ราคาของโดมิเนียมของในละทาเลส่ วนใหญ่จะมีราคาไม่แตกต่างกันจึง
ทาให้ปัจจัยด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชยั (2557) เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลของพนักงานบริ ษทั เอกชน ที่พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการขายและมาตรฐานความปลอดภัยของที่
อยูอ่ าศัยไม่มีความแตกต่างกัน จนผูซ้ ้ื อต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุติมา
หวังบาเหน็ ด และคณะ (2556) เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม ในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อม (เช่ น รู ปแบบการให้บริ การ หรื อสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ให้แก่ลูกค้า) ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอ ทาเลที่ต้ งั มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
และท าเลที่ ต้ งั ใกล้ส วนสาธารณะ มี บ ริ ก ารปล่ อ ยเช่ า ห้ อ ง มี อิ ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครของผูบ้ ริ โภคชาวจีน ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนี ยมควรให้ความสาคัญกับขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอต่อความต้งอการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอันดับ
แรก ทาเลที่ต้ งั มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และอยูใ่ กล้สวนสาธารณะ มีบริ การปล่อยเช่าห้อง เป็ น
อันดับแรกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคชาวจีนตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูบ้ ริ โภคชาวจีนให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน
ในระดับมาก ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าชาวจีนมีการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดเพิ่มขึ้น ผูป้ ระกอบการควรจัดส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้า นให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคชาวจี นอย่า งเหมาะสม ผูว้ ิจยั จึ งมี
ข้อเสนอแนะในการจัดส่ วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับรู ปแบบและลักษณะทาวน์เฮาส์ ที่มีความ
แข็งแรงทนทาน เลื อกวัสดุ ก่อสร้ างและวัสดุ ตกแต่งที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาย มีการออกแบบที่ มีค วาม
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สวยงาม ทันสมัย ควรมีขนาดห้องที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก รวมถึงควรมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ฟิ ตเนส สระว่ายน้ า ส่ วนสาธารณะ เป็ นต้น
ด้า นราคา ราคาควรมี ค วามเหมาะสมกับ ขนาดพื้ น ที่ แ ละท าเลของคอนโดมิ เ นี ย ม รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางของโครงการควรมีความเหมาะสม
ด้านสถานที่ต้ งั ผูป้ ระกอบการควรเลือกทาเลที่ต้ งั ของคอนโดมิเนียมให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
และมีความปลอดภัย อยูใ่ กล้หา้ งสรรพสิ นค้า หรื อรถไฟฟ้า
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผูป้ ระกอบการควรมี โปรโมชั่นลดราคา หรื อแถม เช่ น การยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมการโอน การยกเว้นค่าส่ วนกลางในปี แรก มีการแถมเครื่ องปรับอากาศและเฟอร์ นิเจอร์ ให้ฟรี
และควรการันตีผลตอบแทนเพื่อให้ลูกค้าชาวจีนเกิดความสนใจในการซื้ อเพื่อลงทุน นอกจากนี้ ควรมีการ
รับประกันความเสี ยหายของคอนโดมิเนียมหลังส่ งมอบให้แก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อมัน่
ด้านบุ คลากร พนักงานขายมี ความรู ้ เกี่ ย วกับ โครงการเป็ นอย่า งดี สามารถให้ขอ้ มู ลได้อย่า ง
ครบถ้วน มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุ ภาพ ไพเราะ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงมีการให้บริ การคาแนะนาจาก
สถาปนิกและมัณฑนากร
ด้านลักษณะทางกายภาพ สานักงานขายควรมีการตกแต่งที่ทนั สมัย สภาพแวดล้อมของพื้นที่
เยี่ยมชมรอบโครงการมีความสวยงาม ร่ มรื่ น มีการจัดที่รับรองลูกค้าเพียงพอ รวมถึงการตกแต่งและใช้
วัสดุถูกต้องมีความน่าสนใจ ตรงกับห้องจริ งของห้องตัวอย่าง
ด้านกระบวนการ โครงการควรอานวยความสะดวกในการดาเนิ นการด้านเอกสารการจัดซื้ อ
เช่น เป็ นตัวกลางติดต่อประสานงานกับสถาบันทางการเงินกรณี ที่มีการกู้ และมีสัญญาจะซื้ อจะขายห้องชุด
ที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้การบริ การมีความยืดหยุน่ ตามความต้องการของลูกค้า
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