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บทคดัย่อ 

 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการซ้ือ
หอ้งชุดพกัอาศยัของ บริษทั ออริจ้ิน จ  ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของ บริษทั ออ
ริจ้ิน จ  ากดั (มหาชา) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยอาศยัแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลของกลุ่ม

ประชากร 390 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ,ค่าเลขคณิต, T-Test, One Way ANOVA หรือ 
F-Test, Scheffe, Simple Regression  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของ 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ประชากร
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากที่สุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด,อสงัหาริมทรัพย,์ หอ้งชุดพกัอาศยั 



ABSTRACT 

 

The objectives of this investigation were to 1) Demographic factors were taken into this account. 2) 
The Marketing Mix factors (4Ps) that affected on purchasing decision condominium units of Origin 

Property Company Limited of customer in Bangkok and Suburbs-were also considered. The samples of 
390 residents living in Origin Condominiums were selected by means of convenience sampling.  

The investigation was the quantitative approach survey method. Online Questionnaire was used as 

the research tool to collect data. The samples of 390 residents living in Origin Condominiums were 
selected by means of convenience sampling. For Statistics of Data Analyzing were Percentage, T-Test, 

Mean, One Way ANOVA or F-Test, Scheffe, Standard Deviation Simple Regression.  

Findings are as follow 1) The different personal factors affected the decision to purchase 
condominium units of Origin Property Company Limited. 2) The marketing mix factors influencing the 

decision to buy condominium units of Origin Property Public Company Limited emphasized on the place 
factors.  
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในหลายปีที่ผ่านมา 
กอปรกับในปี 2563 ได้เกิดวิกฤติการการระบาดของโรคโควิด-19 อยา่งรุนแรง มีผลกระทบต่อธุรกิจทุก

ประเภท รวมถึงตลาดอสงัหาริมทรัพยท์ี่มีแนวโน้มชะลอตวัลงอยา่งมาก บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพย ์แถวหน้าของประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย 

ท่ามกลางสภาวะวิกฤติดงักล่าว บริษทั ออริจ้ิน ฯ ยงัคงสามารถเติบโตสวนประแสไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั และ

ยงัคงสร้างยอดขายและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทั ออริจ้ิน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจยัใดที่



ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของลูกคา้ของออริจ้ินโดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด เพื่อน างานวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพื่อปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น ในอนาคต นอกจากน้ี
ยงัสามารถน างานวิจยัที่ได้ไปเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ในการปรับกลยุทธ์ทางด้าน

การตลาดที่เหมาะสม สามารถสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเพื่อใช้ในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยั 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรม และแนวโน้มความต้องการซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของ บริษทั ออริจ้ิน จ  ากัด 

(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของ 

บริษทั ออริจ้ิน จ  ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และรายการส่งเสริมการขาย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนั จะมี

ปัจจยัในการซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัของบริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และรายการ

ส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยับริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ที่

แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยน้ี ผูว้ิจยัศึกษาค้นควา้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด 

(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากหนังสือ ต  ารา บทความ จากส่ือส่ิงพิมพ์

และส่ือออนไลน์ ทั้งใน และต่างประเทศ 



ขอบเขตด้านเวลา ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2563 

ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ก าหนดขอบเขตเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีโครงการห้อง

ชุดพกัอาศยัของ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ตั้งอยู ่

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือและพกัอาศยัอยูใ่นโครงการห้องชุดพกัอาศยัของ 

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (พฤติกรมผูบ้ริโภค, 2550) ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s) เป็น

ตวัแปรทางตลาดที่สามารถควบคุมได้ 4 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย 1) ผลิตภณัฑ์ (Product) คอนโดมิเนียม

เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความจ าเป็นต่อมนุษย ์แต่มีราคาสูง ดงันั้นในการตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะพจิารณาถึง

ความคงทนของตวัอาคาร วสัดุอุปกรณ์ที่ใช ้รูปแบบของอาคาร รวมถึงบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆที่จะไดรั้บจากโครงการ 2) ราคา (Price) เป็นส่ิงซ่ึงก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการใน
รูปของเงินตรา เป็นส่วนที่เก่ียวกับวิธีก าหนดราคาและนโยบายกลยุทธ์ 3) การจดัจ าหน่าย (Place หรือ 

Distribution) ในการจ าหน่าย คอนโดมิเนียม ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะเป็นการซ้ือขายโดยตรงระหว่าง
ลูกคา้กับเจา้ของโครงการ ส่ิงที่จะเป็นตวัช่วยให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ คือสถานที่ตั้งคา้ของสินคา้ ซ่ึงอยูใ่น

ความตอ้งการและเป็นที่พอใจของลูกคา้จึงจะเกิดการตดัสินใจซ้ือ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็น
การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้  าหน่ายและตลาด เป้าหมาย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศุภสวสัด์ิ รอดเจริญ.(2556) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบที่มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือระหวา่ง 

คอนโดมิเนียม IDEO VERVE กับคอนโด มิเนียม THE RHYTHM ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุช ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  



สุพิชฌาย ์ศิลัยรัตน์.(2554) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผูอ้ยู่

อาศยัในคอนโดมีเนียมในเขตเมือง กรณีศึกษา คอนโดมีเนียม The MET สาทร ผลการวจิยัพบวา่แนวทางการ
ออกแบบพื้นที่สีเขียวเพือ่เพิม่คุณภาพชีวติผูอ้ยูอ่าศยัคอนโดมิเนียมเขตเมือง ควรเน้นไปที่ ขนาดพื้นที่สีเขียว 

ต  าแหน่งพื้นที่สีเขียว และระยะทางระหวา่งอาคารพกัอาศยักบัพื้นที่สีเขียว 

ลดัดาวลัย ์พาราพิบูลย .์(2559) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยัในคอนโดมิเนียม 

กรณีศึกษา คอนโดมิเนียม ยูดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3 ผลการวิจยัพบว่า 1) เพศ อาย ุ

สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดค้รอบครัวของ ผูอ้ยูอ่าศยัในคอนโดมิเนียม ยดีูไลท ์เรส
ซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท ์พระราม 3 ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในอนาคตเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมไม่

แตกต่างกนั  

อชัฌา ติโลกวชิยั.(2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทนในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ นักลงทุนเห็น

ดว้ยกบัทุกปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ 
พนักงานและสภาพแวดล้อม รวมถึงผลตอบแทนและโอกาสในการเพิ่มค่า ว่ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมเพือ่การลงทุน 

นิธิกร เช้ือเจ็ดตน. (2561) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของปัจจยัเชิงพื้นที่ต่อราคาคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบวา่ ราคาคอนโดมิเนียมจะมีราคาลดลงแบบยดืหยุน่

โดยลดลงร้อยละ 0.077 ถึง 0.088 นอกจากนั้นยงัพบว่ายา่นธุรกิจหลกัของกรุงเทพมหานครที่กระทบต่อราคา

คอนโดมิเนียมอ่ืนๆ คือ ยา่นสีลม ยา่นอโศก และยา่นทองหล่อตามล าดบั 

วริศรา ภุชฌงค.์ (2556) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือบา้น

เด่ียวระดบัราคาสูงในจงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ดา้นราคามากที่สุด 

ประภัสสร กาญจนวุฒิศิษฎ์ . (2559) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง  ปัจจัยที่ มีผล ต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียมมือสองรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กรณีศึกษา สถานีพร้อมพงษ ์สถานีทองหล่อ สถานีเอกมยั
และสถานีพระโขนง ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงคห์ลกัที่ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียม

เพื่ออยูอ่าศยัเองโดยโครงการที่รู้จกัในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวก่อนตดัสินใจซ้ือคอนโดมี

เนียม อาศยัอยูปั่จจุบนัคือ สถานีเอกมยัมากที่สุด 



สรัลรัชว ์สุธรรมทว.ี(2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม

ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือมากที่สุดคือ ราคาขายต่อหลัง และปัจจยัอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมีเนียม คือ 

สภาพแวดลอ้มภายในโครงการมีความสะอาดเรียบร้อย ซ่ือเสียงของบริษทัที่เป็นที่รู้จกั ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ค  าบอกกล่าวจากคนรู้จกั การมีป้ายโฆษณาชดัเจน พนักงานให้บริการมีความรวดเร็ว การบริการที่

ไม่มีความผดิพลาด 

ชาฎีกาญจน์ นิคุณรัมย.์(2554) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการเปิดรับส่ือ 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผูบ้ริโภคชาวไทยและต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า 1) กลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทย ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์าก

ที่สุด 2) กลุ่มผูบ้ริโภคชาวต่างชาติ ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากที่สุด  

อภิชาติ กิจเจริญไชย.(2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง กลยทุธการตลาด: การตดัสินใจบนปัจจยัสินคา้และ
ราคาส าหรับโครงการบา้นเด่ียวราคาปานกลางแถบชานเมืองกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้น

ท าเลที่ตั้งที่สมัพนัธก์บัราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคาปานกลางแถบชานเมืองกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติที่ระดับ0.05 ขณะที่คุณภาพบ้าน การออกแบบบา้น และสภาพแวดล้อมของ
โครงการบา้นเด่ียวราคาปานกลางเป็นปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งไม่มีนยัยะส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 

อรรจนียา วงศกิ์จการวานิช.(2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการพื้นที่ส่วนกลางหมู่อาคาร
ชุดพกัอาศยั: การศึกษาโครงการอาคารชุดพกัอาศัยเขตห้วยขวาง-ดินแดง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่ตอ้งมี

การจดัการร่วมกนั คือ พื้นที่ที่มีการใชง้านร่วมกนัมากกว่าหน่ึงนิติบุคคลอาคารชุด และเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
โครงการพบ 4 พื้นที่ ได้แก่ ถนน ที่จอดรถ สวน และบริการสาธารณะ มีความร่วมมือกันในการก าหนด

กฎระเบียบ จดัสรรค่า ใช้จ่าย ซ่อมบ ารุงระบบประกอบอาคารซ่ึงเป็นไปตามพรบ. อาคารชุด การพิจารณา

คู่สญัญาร่วมกนัท าใหเ้พิม่อ านาจในการต่อรองกบับริษทัคู่สญัญา 

 พิมพ์ประไพ อุดมปละ .(2561) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผู ้บ ริโภคในการเลือก

คอนโดมิเนียมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา: กรณีศึกษา โครงการไอคอนโด ศาลายา , 

โครงการอิลิท ศาลายา และ โครงการวคีอนโด จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในการเลือกคอนโดมิเนียมของทั้งผู ้
ซ้ือและผูเ้ช่ามีความคลา้ยคลึงกนัคือพจิารณาจากท าเลที่ตั้ง และราคาเป็นหลกั  



ตวัแปรอิสระ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

ตวัแปรตาม 

ธญัลกัษณ์ พุ่มมาก.(2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาโครงการอาคารชุดระดบัราคาสูง ในเขต

กรุงเทพมหานครของ บริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 จากการศึกษาสรุปไดว้่า 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ บมจ. แสนสิริ จะปรับตวัให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์

ตลาด โดยมีการปรับ 1) กลยทุธ์ในการด าเนินงาน 2) โครงสร้างองคก์รภายใน และ 3) กลยทุธท์างการตลาด 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดกลยทุธก์ารตลาดใหม่ๆ ในการพฒันา 

  ธญัญ์นารี ชยัชาญ.(2561) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ทศันคติและความพึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยัเจเนอเรชั่น

วายต่อพื้นที่ส่วนกลางดา้นนันทนาการในอาคารชุด กรณีศึกษา บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีความสอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์มาก จะมีความถ่ีในการใชง้านและ

ระดบัความพงึพอใจที่มากเช่นเดียวกนั  

ณิชารัตน์ อัครมณี . (2561) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง โอกาสและข้อจ ากัดของการพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมโดยใชแ้นวคิดสุขภาวะของผูป้ระกอบการ ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจเร่ืองสุขภาวะใน

คอนโดมิเนียมที่ผูอ้ยูอ่าศยัอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ใหค้ะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 1) 
การออกแบบ เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวก พื้นที่ส่วนกลาง 2) วสัดุ รวมถึงขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยใีนการ

ผลิตวสัดุที่ยงัไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการในการพฒันาในอนาคตได ้ 

Lee, Eun Kyu. (2016) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง อาคารประหยดัพลังงาน: ผลกระทบต่ออาคารแบบเช่า
ช่วงระยะยาว ผลิตภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Green Buildings: Lease Structure, 

Productivity, and Regional Economic Impacts) การศึกษาคร้ังที่แรกกล่าวถึงผลกระทบของโครงการแบบ

เช่าระยะยาวที่มีต่อความเต็มใจของผูเ้ช่าที่จะจ่ายส าหรับคุณสมบัติอาคารแบบประหยดัพลังงาน และ
เปรียบเทียบความเตม็ใจที่จะจ่ายของผูเ้ช่ากบัมูลค่าค่าเช่าของคุณสมบติัอาคาร  

กรอบแนวความคิดงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.ดา้นผลติภณัฑ ์
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยัของบริษทั ออริจ้ิน 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



วิธีด าเนินการวิจัย 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท าการวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยั ของ บริษทั ออ

ริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  

การก าหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือและพกัอาศยัอยู่

ในโครงการหอ้งชุดพกัอาศยัของ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ขนาดตวัอยา่งประชากร 390 คน 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์  (Online 

Questionnaire) สร้างโดยวางแนวค าถามตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวจิยั 

การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามกบัวตัถุประสงค ์

(Index of Item Objective Congruence: IOC ) ได้เท่ากับ 0.972 ซ่ึงมากกว่า 0.5 หมายความว่า ขอ้ค  าถามมี

ความเที่ยงตรงในเชิงเน้ือหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ี 

การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช(้Tryout) กบักลุ่มประชากรที่มี

ลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอยา่งที่ท  าการวิจยั จ  านวน 30 ราย โดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟา ของ ครอนบคั 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)  ค่าความเช่ือมั่นได้ค่าเท่ากับ 0.970 ซ่ึงก าหนดค่าที่ยอมรับไดม้ากกว่า 0.7 
จึงน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งได ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ใชร้้อยละ และT-Test เพือ่ทดสอบสมมติฐาน

ปัจจยัส่วนบุคคล ใชค้่าเลขคณิต (Mean) F-Test (ANOVA) และ Scheffe เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัระดบั

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทศันคติและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของ

ผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจเลือกซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยั ของ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31 ถึง 

35 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และ



มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัของ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายมากที่สุด  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพสมรส 
รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหอ้งชุดของบริษทั ออริจน้ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยอมรับสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลติ
ภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และรายการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกนั การตดัสินใจซ้ือห้องชุดพกัอาศยั
ของบริษทัออริจน้ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
 

อภิปรายผล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีสถานภาพโสด อายอุยูร่ะหว่าง 31-35 ปี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 60,000 บาท บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อชัฌา ติโลกวิชัย (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมเพือ่การลงทน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และท างานบริษทัเอกชน  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภสวสัด์ิ รอดเจริญ.
(2556) ได้ท  าวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบที่ มีผลต่อปัจจยัการตัดสินใจซ้ือระหว่าง คอนโดมิเนียม IDEO 
VERVE กับคอนโด มิเนียม THE RHYTHM ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อ่อนนุช ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สถานภาพโสดมีจ านวนมากที่สุด มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด อาชีพที่มากที่สุดคือพนกั บริษทัเอกชน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับความ
สวยงามของรูปลกัษณ์ภายนอก(Façade และ Exterior) และการตกแต่งภายใน (Interior) พื้นที่ส่วนกลาง ส่ิง
อ านวยความสะดวก ( Facility) ที่ครบครัน มากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความความคิดของ ศิริวรรณ เสรี



รัตน์ (พฤติกรรมผูบ้ริโภค 2550) ที่กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ เพราะคอนโดมิเนียม
เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความจ าเป็นต่อมนุษย ์แต่มีราคาสูง ดงันั้น ในการตดัสินใจซ้ือแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะพิจารณา
ถึงความคงทนของตัวอาคาร วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ รูปแบบของอาคาร เป็นอันดับต้นๆ  ปัจจัยด้านราคา 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคคงใหค้วามส าคญัดา้นเง่ือนไขการผอ่นช ่าระเงินค่าหอ้งชุดมากที่สุด  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (พฤติกรรมผูบ้ริโภค 2550) กล่าวไวว้่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา เป็นส่วนที่เก่ียวกับวิธีก าหนดราคาและนโยบายกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคา 
คอนโดมิเนียมโดยมากจะเป็นการก าหนดราคาขายโดยยดึอุปสงคข์องตลาดเป็นหลกั ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ผลการวจิยัพบวา่ ท  าเลที่อยูร่ะบบขนส่งมวลชน เช่น MRT BTS และทางด่วน ยงัคงเป็นประเด็น
ส าคญัที่ผูบ้ริโภคจะพจิารณาเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประภสัสร กาญจนวฒิุศิษฎ์ (2559) ที่
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมือสองรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส: กรณีศึกษา
สถานีพร้อมพงษ ์สถานีทองหล่อ สถานีเอกมยั และสถานีพระโขนง ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ่าหน่ายที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท าเลที่ตั้งของโครงการ โดย
ท าเลที่ตอ้งการซ้ือคอนโดมิเนียมที่รู้จกัในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวมากที่สุด ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การได้รับส่วนลดเป็นประเด็นที่ผูบ้ริโภคยงัคงให้ความส าคัญเป็นอับดับแรก  ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (พฤติกรรมผูบ้ริโภค 2550) ที่กล่าวไวว้่า การส่งเสริม
การตลาด ที่ประสบความส าเร็จคือการใชก้ลยทุธ ์ในการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยส่วนบุคคล จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภค มีอายเุฉล่ียระหว่าง 31-35 ปี มี
รายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 60,000 บาท ดังนั้น บริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน) หรือผูป้ระกอบการ
ควรสร้างโครงการและก าหนดกลยทุธท์างการตลาดใหต้รงกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านส่วนประสมทางการตลาด บริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (มหาชน) หรือ
ผูป้ระกอบการ ควรให้ความส าคญักับ ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก(Façade และ Exterior) ควร
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง รวมถึงงานระบบภายในอาคาร ให้ไดม้าตรฐาน ควรจดัการดูแลพื้นที่รอบๆ 
โครงการ เช่น ลิฟต์ส่วนกลาง สวนสาธารณะ วสัดุพื้นผิวส่วนกลาง ให้อยู่ในความสวยงามตลอดเวลา 
ก าหนดจ านวนเงินดาวน์ที่ต  ่า และจดัหาอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ธนาคารที่ต  ่า สร้างโครงการให้อยู่ใกล้ระบบ
ขนส่งมวลชน เช่น MRT BTS และทางด่วน  ตามกฎ 3 ขอ้ในการการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์คือ Location และ 



Location มีกลยทุธทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ โดยขอ้เสนอต่างๆ ตอ้งให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 

ข้อเสนอน าส าหรับการวิจัยคร้ังไป 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษางานวจิยัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยั ของ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Research) จึงอยากเสนอให้

ท าการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ ขอ้มูลเชิงลึกและให้เกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้
(Insight) และท าการวจิยัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
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