
 ก 

บทคดัย่อ 
 
ช่ือเร่ืองการศึกษาอิสระ    : ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
    ประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
โดย                                  : นายสุรเชษฐ ชูตระกลูทรัพย ์
 
ช่ือปริญญา                       : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
สาขาวิชาเอก  : การจดัการทัว่ไป 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  : .................................................................................. 
                               (ดร. วิจิตร สุพินิจ) 
              ............... / ........................ / ...............    
 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของนักลงทุน ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดและปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุน และทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งคือนกัลงทุน จ านวน 400 คน จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวิจยัพบวา่ 
 ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ
สมรส เป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 – 80,000 บาท 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑมี์ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจ
ลงทุน 1-6 เดือน มีจ านวนเงินท่ีใช้ในการลงทุนเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 3,000,001 – 6,000,000 บาท/คร้ัง 
โดยแหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจคือป้ายโฆษณากลางแจง้ และมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
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จากครอบครัว และมีทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการลงทุน มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นท าเลท่ีตั้งและ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นสภาพคล่องของตลาดและความเส่ียง และดา้นผลตอบแทนตามล าดบั 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนได้แก่ ระยะเวลาในการ
พิจารณาตดัสินใจลงทุน จ านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุนเฉล่ียต่อคร้ัง แหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ และ
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทศันคติของนักลงทุนต่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

แนวทางการตลาดสาหรับผูพ้ฒันาโครงการ  เพื่อความส าเร็จในธุรกิจท่ีย ัง่ยืนภายใตก้าร
แข่งขนัท่ีสูง ผูพ้ฒันาโครงการจึงตอ้งอาศยักลยทุธการตลาดท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างจากโครงการ
อ่ืนๆและมีความน่าสนใจแก่การลงทุน เช่น ดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง ควรพฒันาโครงการ
ใกลร้ะบบขนส่งมวลชน ห่างจากถนนใหญ่ไม่ควรเกิน 500 เมตร คุณภาพของสินคา้ บริการการขาย
ท่ีดี การส่งเสริมการตลาดท่ีกระตุน้การตดัสินใจลงทุน เช่น ผูพ้ฒันาโครงการควรกาหนดกลุ่ม
เป้าหมายท่ีชดัเจน และรักษามาตรฐานต่างๆของโครงการไว ้เพราะกลุ่มลูกคา้เก่า สามารถแนะนาให้
บุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงกลุ่มลูกคา้เก่าค่อนขา้งมีผลต่อการตดัสินใจในการแนะนาบอกต่อ หรือลูกคา้เก่า
กลบัมาลงทุนซ ้าในโครงการใหม่ อยา่งไรกดี็ผูพ้ฒันาโครงการไม่ควรเนน้ลูกคา้ใหม่เพียงอยา่งเดียว 
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Abstract 
 

Research Title : Attitude of Investors to Invest in Real Estate Condominium in Bangkok. 
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 The objective of this research is studying demography of investor, the marketing 
component, investment factor and investor’s attitude that concern to condominium in Bangkok. 
 This research observes 400 samples with collecting data from questionnaires and statistic 
analyzing. The statistics are frequency distribution, percentage, average and standard deviation. 
The assume result uses t-test and One-Way Analysis of Variance. 
 The research shows that the majority customer will be male who are age 36-40 years old, 
Bachelor degree, married, private company officer and average income is 60,001-80,000 THB. 
 The product of property is the first priority of investor, next is price and marketing 
channel. Decision takes time 1-6 months, average price for investment is 3-6 million THB. The 
source is billboards ad and most influent will be family. The length of investment is most 
important for investor attitude, next is location, environment, and liquidity. The last is rewards. 
 Regarding age, level of education, status, occupation and average income are related with 
demography characteristic. Decision time, investment price, sources and influent person are 
related with investor attitude. 
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 Developer should make remarkable marketing strategy to convince investor in high rate 
competition such as reasonable price, property should be located within 500 meters from 
transportation system, quality and sale service. Clarify target can be strategy to convince investor. 
It is important that company standard is effect to loyalty customer who can be the most influential 
person or reinvestment. 
     
 


