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บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อ
ศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคต่อสินคา้คอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครั้ งน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 26-54 ปี โดยใช้จ านวนประชากร
กลุ่มตวัอยา่ง 16 คน โดยผูว้ิจยัจะใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใชค้  าถาม
ปลายเปิด (Open - ended Question) เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินคา้คอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งละเอียด  

ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายอุยูร่ะหว่าง26-54 ปี สถานภาพ 
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ท าอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยส่วนตวัต่อ
เดือน ประมาณ 55,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด
ในการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม คือปัจจยัดา้นราคา เน่ืองจากระดบั
ราคาท่ีเหมาะสมกบัรายไดแ้ละอตัราการผ่อนช าระในระดบัท่ีมคีุม้ค่าคุม้ราคาต่อการเลือกซ้ือดา้น
ส่ิงแวดล้อมจากการซ้ือคอนโดมิเนียม รองลงมาคือด้านผลิตภณัฑ์  และในด้านทศันคติของ
ผูบ้ริโภคต่อคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีทศันคติในเชิงบวกต่อ
คอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ การประหยดัพลงังาน 
และการจัดการของเสียและขยะมูลฝอย ผูว้ิจัยขอเสนอแนะว่างานวิจยัน้ีอาจช่วยนักการตลาด 
ผูป้ระกอบการ ผูพ้ฒันาโครงการด้านอสังหาริมทรัพยส์ามารถน าขอ้มูลจากการวิจัย ด้านการ



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไปใช้ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อยา่งมีประสิทธิภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต  
 
ค ำส ำคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาด, ทศันคติ, การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

Abstract 

The purpose of this research is (1) to study general characteristics of consumers in Bangkok, (2) 
to study the marketing mix factors affecting consumers' decision to purchase eco-friendly 
condominiums in Bangkok and (3) to study consumer attitudes towards eco-friendly 
condominium products in Bangkok. 

The sample group used in this research is a group of 16 people who are interested in purchasing 
eco-friendly condominium units located in Bangkok, aged between 26-54 years the research 
used in-depth interview and open-ended questions to study and understand, in details, the factors 
that affect their decision to purchase environmentally friendly condominium products. Most of 
the sample group are male, age range between 26-54 years old, single, with bachelor's degree, 
work in both private and listed companies and have average personal income of 55,000 baht per 
month. 

The results of the research were as follows: The most efficient marketing mix that affects 
purchasing is P price.  The prices of condominium units should match well with income range 
and installation payment. The price also must worth the eco-friendly features of the 
condominium, followed by the P product. Most of consumers are positive towards eco-
friendly condominiums including nature conservation, energy saving and waste management 
which is including solid waste management. The suggestions from researcher are: marketers 
and project developers may use the result from this research, matches with the market 
demands, adopt, adapt and apply to maximize the result in eco-friendly property development.  
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบนัประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพความเป็นอยู่อย่าง
เร่งรีบตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทาง และตอ้งการความสะดวกสบาย ท่ีอยู่อาศยัประเภท
คอนโดมิเนียมจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร คอนโดมิเนียมนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครได ้ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะดวกดา้นคมนาคม ความปลอดภยัและ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  
  ปัจจุบนัโครงการที่พฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งคอนโดมิเนียมและบา้นจดัสรรต่างๆเร่ิม 
หันมาให้ความส าคญักบัการสร้างพื้นท่ีสีเขียวในโครงการมากขึ้น เป็นการสร้างบรรยากาศให้
น่าอยู่ ให้ผูอ้ยู่อาศยัไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ ตามนโยบายของส่ิงแวดล้อมระดับโลกอย่าง “เท
รนด์สีเขียว” เข้ามามีบทบาทกับทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะพูดถึง
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยภาคอสังหาริมทรัพยก์็หนัมาให้ความส าคญักบั “เทรนดสี์เขียว” มากขึ้น 
โดยมีการท าเร่ืองอาคารเขียวท่ีพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานของลีด (LEED : Leadership in Energy 
& Environmental Design) มาตรฐานอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารเขียวของสถาบนัอาคารเขียวไทยท่ีมีความชดัเจนมากขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา    ท าให้
นักการตลาดทั้งหลายต่างตอ้งแสวงหาโอกาสทางการตลาดเพื่อความเป็นผูน้ า สร้างนวตักรรม 
ความแตกต่างทางการแข่งขนั      

ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
ทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มของคอนโดมิเนียม  สู่การพฒันาเมืองสีเขียว
อยา่งยัง่ยืนต่อไป 
ค ำถำมกำรวิจัย 
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร 



วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ คือ คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร  คือวยัท างานท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร อายรุะหว่าง 26-54ปี 

ท่ีมีความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในเขตกรุงเทพมหานครรวม 16 คน 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  มุ่งศึกษาเก่ียวกับศักยภาพของคอนโดมิ เนียมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ขอบเขตด้ำนเวลำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทัศนคติด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ทัศนคติของผู ้บริโภคเพื่อส่ิงแวดล้อมหรือผู ้บริโภคสีเขียว คือ ผู ้ท่ีมีจิตส านึกแห่ง

ส่ิงแวดลอ้มหรือเป็นผูแ้สวงหาคุณค่าทางจิตใจ โดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการรักษ์
โลกท่ีก าลงัด าเนินชีวิตอยู ่โดยยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ี ยงัเกิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายในการส่งต่อเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ยนขอ้มูล
สินคา้มีกิจกรรมรณรงคร่์วมกนั และการจดัเสวนาพูดคุยกบัผูผ้ลิตท่ีเชิญมาบรรยายหมุนเวียนไป
ในร้านสีเขียวต่างๆ โดยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต ผู ้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซ้ือ
และบริโภค เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น ซ้ือผลิตภณัฑท่ี์บรรจุภณัฑท์ าจากวสัดุ
ท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycled Material), ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น สีท่ีย่อย
สลายไดโ้ดยวิธีชีวภาพ (Biodegradable Paint), สเปรยผ์มท่ีไม่ผสมสาร CFC หรือตวักรองกาแฟ
ท่ีไม่ฟอกสี (กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) 
แนวคิดกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของธุรกิจคอนโดมิเนียม 



โครงการต่ างๆท่ีจัดสรรและพัฒนาคอนโดมิ เ นียม เ ป็นอีกสถาน ท่ีห น่ึ ง ท่ี ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆเป็นจ านวนมาก เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ี
เขา้มาใช้บริการของคอนโดมิเนียม เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ทาง
คอนโดมิเนียมจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดตามมา การจดัการส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจคอนโดมิเนียมนั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นมากไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้มีความสมดุล
แล้วนั้นยงัถือว่าองค์กรหรือธุรกิจคอนโดมิเนียมเกิดสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี พนักงานมี
ความปลอดภยัในการท างาน ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการก าจัดขยะท่ีมีพิษ 
รวมถึงลดความเส่ียงท่ีเกิดต่อชุมชนรอบ ๆ สถานประกอบการ  
 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เฉลิมเกียรติ หรรษาจรูญโรจน์ และเกริกรัฐ ตั้งวงษอุ์ทยั (2560) ไดก้ารศึกษางานวิจยัเร่ือง 
แนวทางการจัดการทรัพยากรอาคารตามเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) 
กรณีศึกษา: ส านักงานเทศบาลต าบลในเขตจงัหวดันครปฐม มีผลการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินส านักงานสีเขียวในส านักงานเทศบาล 
ส่วนใหญ่จะมีต าแหน่งเป็นปลดัเทศบาล ยิ่งผูท่ี้รับผิดชอบมีต าแหน่งท่ีสูงการออกนโยบาย หรือ
การบงัคบัใชก้็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หมวดท่ีส านกังานเทศบาลปฏิบติัตามเกณฑป์ระเมิน
ส านกังานสีเขียวไดม้ากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัการของเสีย คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา คือ ดา้น
การใชพ้ลงังานและทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 45  

ธนวรรณ มงคล และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2559) ไดศ้ึกษาเร่ือง ทศันคติของลูกคา้ท่ีมี
ผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใช้บริการของคอนโดมิเนียมสีเขียว วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานใน
การทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพรรณาท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า จากตวัแปรทศันคติ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 5 ดา้น กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติดา้นการเล็งเห็นความส าคญัของการเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการยอมรับในการให้บริการท่ีไม่
สะดวกสบายเพื่อแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและความเช่ือท่ีมีต่อการให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อ



ส่ิงแวดล้อมของคอนโดมิเนียม กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติอยู่ในระดับมาก ความตั้งใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของคอนโดมิเนียมสีเขียวอยูใ่นระดบัมาก  

ล ายอง ปลัง่กลาง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเท่ียวสี
เขียว กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ผลการวิจยั 
พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวมีบริบทด้านคุณภาพท่ีสอดคล้องกับหลักการและ
มาตรฐานการท่องเท่ียวสีเขียวใกลเ้คียงกัน คือ มีคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีเด่นและ
ระดบัดี โดยเรียงล าดบัมาตรฐานได ้คือดา้นแหล่งท่องเท่ียวและดา้นบริการ รองลงมา คือ ดา้น
การตระหนักในความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและดา้นชุมชน มีคะแนนน้อยท่ีสุดในดา้นรูปแบบ
การเดินทางและกิจกรรมท่องเท่ียวส่วนแนวทางการพฒันาคุณภาพไปสู่มาตรฐานการท่องเท่ียวสี
เขียว กลุ่มจะตอ้งให้ความส าคญักบัความตระหนกัในความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม (หวัใจสีเขียว) 
เป็นล าดบัแรกเพราะจะน าไปสู่มาตรฐานการท่องเท่ียวสีเขียวในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ต่อไปได ้ 

วรชาติ ดุลยเสถียร (2559, ส่ือออนไลน์) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล
ด าเนินงานของธุรกิจคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในประเทศไทย มุมมองบริบทของสถานการณ์
การแข่งขนั ทุนทางปัญญา และกลยุทธ์นวตักรรมบริการ 2) ศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัเชิงสาเหตุกบัผลด าเนินงานของธุรกิจคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในประเทศไทย 3) ศึกษา
รูปแบบสถานการณ์การแข่งขันทุนทางปัญญาและกลยุทธ์นวัตกรรมบริการมีผลต่อผล
ด าเนินงานของธุรกิจคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในประเทศไทยอย่างไร ด าเนินการวิจยัแบบเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ผลการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างทางทฤษฎีเมื่อพิจารณา
จากค่าสถิติ พบว่า ไม่สอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยสถาณการณ์แข่งขนัไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยทุธ์นวตักรรมบริการและผลการด าเนินงาน แต่มีอิทธิพลทางออ้มโดยผ่านตวัแปร
ทุนทางปัญญา ทั้งน้ีเป็นเพราะบริบทลกัษณะจ าเพาะของธุรกิจคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย  

หงสกุล เมสนุกูล (2555) ไดศ้ึกษาเร่ือง แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจท่ีพกั
ตามมาตรฐานคอนโดมิเนียมใบไมสี้เขียวของซิกเซ้นส์ ไฮอเวย ์เกาะยาวน้อย จงัหวดัภูเก็ตใน
การศึกษาในครั้ งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาตรฐานคอนโดมิเนียมสีเขียว
การศึกษาการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของ Six Senses Hideaway ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งท่ีต้องอาศัย
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ซ่ึงจากการตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ จึงท าให้เกิดการศึกษาเพื่อวิเคราะห์



ความส าคัญของการจัดการท่ีพักของ Six Senses Hideaway ในด้านความสอดคล้องในการ
พัฒนาการจัดการท่ีพักคอนโดมิเนียมสีเขียวในลักษณะท่ีแต่ละด้านเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
คอนโดมิเนียมใบไม้สีเขียวซ่ึงประกอบไปด้วย นโยบายและมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม การ
จัดการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้พลงังานและน ้ า การจัดซ้ือ คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงคุณภาพน ้า การเก็บรักษา ใช้และจดัการเช้ือเพลิง แก๊ส และ
สารพิษ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ซ่ึงการ
วิเคราะห์ พบว่า การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของ Six Senses Hideaway เป็นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐาน คอนโดมิเนียมใบไมสี้เขียว 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
     ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 

-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได ้

 
   ปัจจัยด้ำนกำรตลำดส่ิงแวดล้อม 
 
 
 ทัศนคติที่มีต่อกำรตลำดส่ิงแวดล้อม 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
ความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริโภคและผูส้นใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 16 คน 

 

กำรตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 



เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัของกลุ่มตวัอย่างนั้น ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์  ในการวิจยั

ครั้ งน้ี ไดท้ าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูซ้ื้ออาคารชุด จ านวน 16 คน ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ แบบ
เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้าง และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จดัการคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดม้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงเป็นค าถามแบบมีโครงสร้างจากผูใ้ห้
ข้อมูลส าคัญ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจซ้ือคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 16 คน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ในการศึกษางานวิจยัเชิงคุณภาพ 
จะเป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. การตรวจสอบเคร่ืองมือ ใชก้ารตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดย
ตรวจสอบข้อมูลท่ีผู ้วิจัยเก็บรวบรวมถูกต้องหรือไม่ คือ ตรวจสอบข้อมูลท่ีศึกษาโดยใช้
แหล่งขอ้มูลมากกว่า 1 แห่ง เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มูล 

3. การจดัท าขอ้มูลการน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการถอดเทปจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกมาเรียบเรียงจดัพิมพเ์ป็นบนัทึก (Transcript) พร้อมท่ีจะท าการวิเคราะห์ (Contend Analysis) 
ดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มูล (Contend Comparison) โดยการน าขอ้มูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์มี
ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

4. การตีความข้อมูล   เป็นการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือ
เหตุการณ์จากท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมาแลว้ลงมือสรุป  

5. การเรียบเรียงและสรุปประเด็นส าคญัจากขอ้มูล เป็นการเช่ือมโยงขอ้สรุปชัว่คราวท่ี
ผ่านมาการตรวจสอบยืนยนัแลว้เขา้ดว้ยกนั และเช่ือมโยงบทสรุปย่อยแต่ละบทสรุปเขา้ดว้ยกัน
เป็นบทสรุปสุดทา้ย  



 
ผลกำรวิจัย 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีความเห็น
ว่าคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายได ้
และโครงการคอนโดมิเนียมรักส่ิงแวดล้อม ยงัมีพื้นท่ีส่วนกลางท่ีมากขึ้น ซ่ึงท าให้บรรยากาศ
ภายในโครงการมีความน่าอยู่ ร่มร่ืน มีนวตักรรมใหม่ๆท่ีทนัสมยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เพื่อช่วยกนัประหยดัพลงังาน 
 2. ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 พบว่าปัจจยัดา้นการตลาดส่ิงแวดลอ้มและ
ทัศนคติต่อการตลาดส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
        1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากคอนโดท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เอ้ืออ านวยต่อผูสู้งอายุและผูพ้ิการ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้างทางกายภาพท่ีมีฟังก์ชนัท่ีเอ้ือต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม วสัดุท่ีใช้มี
คุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยในดา้นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และลดค่าใชจ้่าย  
  2.  ดา้นราคา ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากของจากธรรมชาติจะมีการ
บ ารุงรักษามากกว่าก็จะมีราคาสูงขึ้น และท าให้ตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กบัประโยชน์ท่ีเราจะ
ไดร้ับมากกว่า เนน้ความคุม้ทุนเป็นหลกั มีการเพิ่มส่วนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยก็พอรับได ้
ถา้เทียบกบัราคาท่ีสูงเพราะเร่ืองฟังก์ชนัท่ีเอ้ือต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มกบัราคาท่ีสูงเพราะ
เร่ืองท าเลท่ีตั้งก็มีผล ส าหรับเราถา้ในตอนน้ีให้เลือกก็คงเลือกท าเลท่ีสามารถเดินทางไปท างาน
ไดเ้ลยโดยไม่ใชร้ถยนต ์
  3. ดา้นการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากการท า
โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ทางโซเซียลมีเดีย การดูรีวิวทาง Youtube Facebook ช่วยท าให้เขา้ใจง่าย 
และตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้นมีผลทุกช่องทาง และน ามาเปรียบเทียบแต่ละแบบ และดูท าเลท่ีตั้งท่ี
สะดวกสบาย 
  4. ดา้นการส่งเสริมการขาย  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจาก 
การให้ส่วนลด  การลดราคา การมีของแถมโปรโมชัน่การลดแลกแจกแถม มีผลต่อการตดัสินใจ
จะซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 



  5.ดา้นพนกังาน ปัจจยัดา้นพนกังานไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากเช่ือว่าการใชง้านของ
แต่ละคนไม่เหมือนกนั  
  6. ดา้นการให้บริการ  ปัจจยัดา้นการให้บริการ มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากเมื่อยา้ยเขา้
อยู ่จะพิจารณาว่าจะสะดวกสบาย หรือการให้บริการดีต่อเน่ืองไหมตอ้งการการบริการท่ีดีในการ
ดูแลทั้งก่อนและหลงัการขาย 
  7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจาก  
เป็นความสวยงาม ความคงทน ความยัง่ยืนท่ีมีอายยุาวนานการดีไซน์ตอบโจทยไ์หม และเมื่อเขา้
อาศยัสะดวกสบายมีการจดัวางแพลนการใชส้อย การเดินทางแต่เมื่อจากเมื่อเขา้ไปดูหนา้งานจริง 
ๆ  

 8.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เน่ืองจาก บริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบริการก่อน - หลงัการขาย ท าให้วางใจในดา้นการ
บริหารจดัการท่ีดีกว่า  

9. ด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมให้พนักงาน/ลูกค้า  ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมให้พนักงาน/ลูกคา้ มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจาก ในการจดั
กิจกรรมมกัจะมีแคมเปญต่างๆ ท่ีดึงดูดเราพอสมควรถา้จดัแคมเปญมีการลดราคาการซ้ือก็อาจ
สนใจซ้ือในท่ีสุด 
  10.  ดา้นนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นนโยบายดา้นการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจาก ถา้บริษทัมีการบริการจดัการตามนโยบายจริง 
คอนโดท่ีเราอยูก่็จะมีคุณภาพในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงในเร่ืองการตดัสินใจ   
 
อภิปรำยผล 
   1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากคอนโดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เอ้ืออ านวยต่อผู ้สูงอายุและผู ้พิการ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โครงสร้างทางกายภาพท่ีมีฟังก์ชนัท่ีเอ้ือต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  วสัดุท่ีใช้มีคุณสมบตัิท่ี
เอ้ือต่อส่ิงแวดล้อม  ช่วยในด้านการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของอภิญญา เสมเสริมบุญ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในยา่น
ถนนทองหล่อกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 



  2. ดา้นราคา มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากของจากธรรมชาติจะมีการบ ารุงรักษามากกว่า
ก็จะมีราคาสูงขึ้น และท าให้ตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กบัประโยชน์ท่ีเราจะไดร้ับมากกว่า เน้น
ความคุม้ทุนเป็นหลกั มีการเพิ่มส่วนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยก็พอรับได ้ถา้เทียบกบัราคาท่ี
สูงเพราะเร่ืองฟังก์ชนัท่ีเอ้ือต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มกบัราคาท่ีสูงเพราะเร่ืองท าเลท่ีตั้งก็มี
ผล ส าหรับเราถา้ในตอนน้ีให้เลือกก็คงเลือกท าเลท่ีสามารถเดินทางไปท างานไดเ้ลยโดยไม่ใช้
รถยนต ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทิมา รักมัน่เจริญ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใช้บริการท่ีพกั ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวชาวไทย ใน
เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยเรียงจาก
มากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการและส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคาและ
ความสะอาดเรียบร้อยของห้องพกัและปัจจยัดา้นสถานท่ี 

 3. ดา้นการจดัจ าหน่าย  มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากการท าโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ทาง
โซเซียลมีเดีย การดูรีวิวทาง Youtube Facebook ช่วยท าให้เขา้ใจง่าย และตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้นมีผล
ทุกช่องทาง และน ามาเปรียบเทียบแต่ละแบบ และดูท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการท่ีพัก ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพื้นท่ี
เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการท่ีพกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
ปัจจัยด้านกระบวนการและส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพัก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคาและความสะอาด
เรียบร้อยของห้องพกัและปัจจยัดา้นสถานท่ี  

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจาก การให้ส่วนลด  การลดราคา 
การมีของแถมโปรโมชัน่การลดแลกแจกแถม มีผลต่อการตดัสินใจจะซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงไชย สุรินทร์วรางกูร และสุธา พงศถ์าวรภิญโญ 
(2558) ได้ศึกษาเร่ือง ธุรกิจคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย ผลการวิจัย พบว่า ขแ้นวทางในการพฒันา
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ 1) องคก์รธุรกิจ



คอนโดมิเนียมควรมีเป้าหมายขององค์กรด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การตลาดและการส่งเสริมการขายท่ีชดัเจน 2) องค์กรธุรกิจคอนโดมิเนียมควรส่งเสริมให้มีการ
ท าวิจยัดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขาย 3) องค์กรธุรกิจคอนโดมิเนียมควรพฒันาระบบ
สารสนเทศให้ทนัสมยั 4) ผูป้ระกอบการควรจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และแผนงานอย่าง
เพียงพอ 5) การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีน่าสนใจผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) การสร้างเครือข่ายธุรกิจกบัหน่วยงานภายนอก 
  5.ด้านพนักงาน ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจากเช่ือว่าการใช้งานของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั แต่หากเป็นพนักงานขายมีผลเพราะหากให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือผิดพลาด ท าให้
โครงการดูไม่มีความน่าเช่ือถือ ถ้าหากเป็นเช่นน้ีก็จะขอเปลี่ยนพนักงานขาย เป็นช่ือเสียของ
บริษทัมีผลมากกว่าหลกัส าคญัในการเลือกคือวสัดุ ราคา และคุณภาพมากกว่า  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อภิญญา เสมเสริมบุญ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในย่าน
ถนนทองหล่อกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในระดบัมากล าดบัแรกคือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือปัจจยัด้าน
ราคา ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้น พบว่า 
ให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่รูปแบบและความสวยงาม
ของอาคาร ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ จ านวนเงินดาวน์ท่ีตอ้งช าระเมื่อตกลงซ้ือ  

 6. ดา้นการให้บริการ ของคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียม มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเพราะแสดงถึงในอนาคตเมื่อย ้ายเข้าอยู่ ว่าจะ
สะดวกสบาย หรือการให้บริการดีต่อเน่ืองไหมตอ้งการการบริการท่ีดีในการดูแลทั้งก่อนและ
หลงัการขาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ และปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท์ 
(2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการท่ีไดร้ับกบัความพึงพอใจ
และความภกัดีของคนไข:้กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการศึกษา
โดยวิธีการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ จ านวน 303 หน่วย ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการดา้นต่าง ๆ มีผลต่อระดบัความพึงพอใจและ
ความภกัดีของผูเ้ขา้รับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วจะส่ง
ต่อระดบัความพึงพอใจ 

 7.ด้านลักษณะทางกายภาพ  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เน่ืองจาก  เป็นความสวยงาม ความคงทน ความยัง่ยืนท่ีมีอายุยาวนานการดีไซน์ตอบโจทยไ์หม 



และเมื่อเขา้อาศยัสะดวกสบายมีการจดัวางแพลนการใช้สอย การเดินทางแต่เมื่อจากเมื่อเขา้ไปดู
หนา้งานจริง ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทิมา รักมัน่เจริญ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการท่ีพกั ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัประเภทโรงแรมและรี
สอร์ทของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการและส่ิง
อ านวยความสะดวกในห้องพกั ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและการ
ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านราคาและความสะอาดเรียบร้อยของห้องพกัและปัจจัยด้าน
สถานท่ี  
  8. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เน่ืองจาก บริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบริการก่อน - หลงัการขาย ท าให้วางใจในดา้นการ
บริหารจัดการท่ีดีกว่าช่ือเสียงของแบรนด์ค่อนขา้งส าคญั สอดคล้องกบังานวิจยัของธนวรรณ 
มงคล และยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจ
ท่ีจะเข้าพักและใช้บริการของโรงแรมสีเขียว ผลการวิจัย พบว่า จากตัวแปรทัศนคติด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 5 ดา้น กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติดา้นการเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการยอมรับในการให้บริการท่ีไม่สะดวกสบาย
เพื่อแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

 9.ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการจดักิจกรรมให้พนักงาน/ลูกคา้ มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เน่ืองจาก ในการจดักิจกรรมมกัจะมีแคมเปญต่างๆ ท่ีดึงดูดเราพอสมควรถา้จดัแคมเปญมีการลด
ราคาการซ้ือก็อาจสนใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงไชย สุรินทร์วรางกูร และสุธา พงศ์ถาวร
ภิญโญ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ธุรกิจคอนโดมิเนียมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย ผลการวิจยั พบว่า ขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ 1) 
องค์กรธุรกิจคอนโดมิเนียมควรมีเป้าหมายขององค์กรด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายท่ีชดัเจน 2) องค์กรธุรกิจคอนโดมิเนียมควร
ส่งเสริมให้มีการท าวิจยัดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขาย 3) องค์กรธุรกิจคอนโดมิเนียม
ควรพฒันาระบบสารสนเทศให้ทนัสมยั  
  10. ดา้นนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นนโยบายดา้นการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อการเลือกซ้ือเน่ืองจาก ถา้บริษทัมีการบริการจดัการตามนโยบายจริง 



คอนโดท่ีเราอยู่ก็จะมีคุณภาพในเร่ืองของส่ิงแวดล้อม ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงในเร่ืองการตดัสินใจ  
การบริหารจดัการท่ีดีก็จะช่วยส่งเสริมส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ไดด้ว้ยการน าเอาการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ส่งผลท่ีดีต่อเรา ก็มีผลมากต่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะสร้างคอนโดจะมีการยื่นขอ
อนุญาตต่อหน่วยงาน หากท าตามรายงานขออนุญาตไดใ้นดา้นการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ถือว่าเป็นคอนโดท่ีดี และน่าอยู่มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมพงค์ โสทะรักษ์ (2556) ได้
ศึกษาเร่ือง กระบวนการพฒันาคอนโดมิเนียม การพฒันาคอนโดมิเนียมท่ีผ่านมาตรฐานมูลนิธิ
ใบไม้เขียวไปสู่มาตรฐานคอนโดมิเนียมสีเขียว อาเซียนต้องมีการด าเนินการตามขอ้ก าหนด
เพิ่มขึ้น 19 ขอ้ และพบว่าคอนโดมิเนียมยงัไม่ไดด้ าเนินการอยู่ 8 ขอ้ จึงมีการเสนอแนวพฒันา
คอนโดมิเนียมท่ีสร้างความยัง่ยืนในธุรกิจท่องเท่ียวได ้
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
1.ส าหรับผูบ้ริหารโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ควรมี

นโยบายการบริการท่ีชดัเจน ก าหนดให้หวัหนา้แผนกแถลงเป้าหมาย หรือโครงสร้างการ
พฒันาการบริการ ทั้งน้ีน าผลท่ีไดจ้ากการน าแนวทางไปใชม้าพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ พร้อมท า
คู่มือการบริการของคอนโดมิเนียมให้กบัทุกแผนก  

2. ผู ้บริหารควรมีแผนการตอบแทนพนักงานท่ีปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งจากภายในคอนโดมิเนียม
ก่อนจะเปิดรับพนกังานภายนอก  

4. ดา้นผลิตภณัฑ์การบริการนั้น ควรมีการการตกแต่งภายในห้องพกัให้มีความ
สวยงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ ควรเนน้ความสะอาด สะดวก สบาย เนน้ความ เป็น
เอกลกัษณ์ มีการจดัท่ีจอดรถเพียงพอ ก ดา้นราคาและการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีการจัด
โปรโมชัน่ห้องพกัในช่วงต่าง ๆ ท่ีสภาพอากาศเหมาะสม ไม่มีฝนตกมาก เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ให้มาท่องเท่ียวมากขึ้น  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการจดัท าป้ายแสดงเส้นทาง แผ่นพบั 
หรือแผนผงั แสดงท่ีตั้งของคอนโดมิเนียม  

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัครั้ งต่อไป ควรศึกษาทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มและความเต็มใจท่ีจะซ้ือ

คอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงศึกษาแนวทางการบริหารจดัการคอนโดมิเนียม



ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับคอนโดมิเนียมทัว่ไป โดยน าประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและการ
อนุรักษพ์ลงังานมาใชใ้นอาคาร หรืออาจท าการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกบัพฤตกิรรมการตดัสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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