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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 2) ศกึษา

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 3) เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดั

สงขลา จําแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และ 4) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทีม่อีายุ 20 ปี ขึน้

ไป อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่จงัหวดัสงขลา และมคีวามต้องการซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลาจํานวน 

400 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง

ของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 

 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์ในการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมเพื่ออยู่

อาศยั โดยมงีบประมาณในการซื้อคอนโดมเินียม 1 - 2 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่มสี่วนในการตดัสนิใจซื้อ คอื 

ตวัเอง และส่วนใหญ่มแีหล่งขอ้มูลข่าวสารของคอนโดมเินียมจากอนิเตอร์เน็ต  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมรีะดบั

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการประเมนิทางเลอืก รองลงมาคอื ด้านพฤตกิรรมหลงั

การซื้อ ด้านการตดัสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล  ด้านการรบัรู้ถึงปัญหา โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 

สถานภาพ อาชพี และรายไดต้่อเดอืนต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา มอีิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.1 
 

คาํสาํคญั : ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจซือ้, คอนโดมเินียม 

 

Abstract 
 

This research aimed to 1) study the condominiums buying behavior in Songkhla province, 

2) observe the purchase decision on condominiums in Songkhla province, 3) compare the 

condominium purchase decision among the demographic factors, and investigate the 7Ps 

marketing mix which affect the purchase decision on a condominium in Songkhla province. The 



samples were 400 over 20-year-old population who residing in Songkhla and intend to buy 

condominium(s) in Songkhla. The statistical tools used in the analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test with ANOVA, and multiple linear 

regression.  

The finding revealed that most of the samples intend to purchase condominiums for a 

private accommodation with a budget of approximately one to two million baht. They relied 

considerably on themselves in making purchase decisions by looking up the online platforms and 

online media for information on the condominiums. On the other hand, the samples had a 

thoughtful consideration on the overall decision-making process, particularly in terms of estimation 

of the options followed by after purchase behavior, the purchase decision, the research for 

information, and the awareness of the problems, respectively. Moreover, the samples with 

different age ranges, status, occupations, and monthly incomes reflected a diverse purchase 

decision on the condominiums as the statistically significant level of .05. In addition, the purchase 

decision on the condominium in Songkhla province was 51.1% impacted by the process, the 

promotion, and the price of the 7Ps marketing mix factors. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 จงัหวดัสงขลาเป็นเมอืงท่าทีส่ําคญัเมอืงหน่ึง ตัง้อยู่ฝัง่ตะวนัออกของภาคใตต้อนล่าง เป็นศูนยก์ลาง

ของการคมนาคมและขนสง่ในภาคใต ้ซึง่ถอืเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสาํคญัในภาคใตข้องประเทศไทย แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 16 อําเภอ คอื อําเภอเมอืงสงขลา อําเภอระโนด อําเภอกระแสสนิธุ์ อําเภอสทงิพระ 

อําเภอสงิหนคร อําเภอควนเนียง อําเภอรตัภูม ิอําเภอบางกลํ่า อําเภอหาดใหญ่ อําเภอนาหม่อม อําเภอ

จะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทว ีอําเภอสะบา้ยอ้ย อําเภอสะเดา และอําเภอคลองหอยโขง่ อาณาเขต ทศิ

เหนือตดิจงัหวดันครศรธีรรมราช ทศิใต้ตดิจงัหวดัยะลาและประเทศมาเลเซีย ทศิตะวนัออกตดิจงัหวดั

ปัตตานี และทศิตะวนัตกตดิจงัหวดัพทัลุงและจงัหวดัสตูล เน้ือทีร่วมทัง้สิน้ 7,393.9 ตารางกโิลเมตร ซึ่ง

ใหญ่เป็นอนัดบัที ่27 ของประเทศ และเป็นอนัดบัที ่3 ของภาคใต้ ปัจจุบนัมปีระชากรอาศยัอยู่มากกว่า 

1.433 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากร เท่ากบั 193.21 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานักงานสถิติ

แห่งชาต,ิ 2564) จงัหวดัสงขลาถอืได้ว่าเป็นจงัหวดัที่มปีระชากรเพิม่ขึ้นแทบทุกปี แบ่งเป็นประชากรที่

อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลจาํนวน 731,648 คน ซึง่จะอาศยัอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ จาํนวน 405,390 คน และ

อําเภอเมอืงสงขลา จาํนวน 164,669 คน และมปีระชากรทีอ่าศยัอยู่นอกเขตเทศบาลอกีจํานวน 704,320 

คน ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มาจากหลากหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดสตูล, จังหวัดพัทลุง, จังหวัด



นครศรธีรรมราช, จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จงัหวดัปัตตานี, จงัหวดัยะลา, 

จงัหวดันราธิวาส) เป็นต้น ที่ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาเพื่อทํางาน หรือเพื่อศึกษาต่อ เน่ืองจากเป็นพื้นที่

เศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจบริการต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงมี

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดบัประเทศ เช่น โรงเรียนหาดใหญ่

วทิยาลยั, โรงเรยีน มอ.วทิยานุสรณ์, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เป็นตน้  

 อย่างไรกต็ามเมื่อมจีํานวนประชากรเพิม่ขึน้ ความต้องการทีอ่ยู่อาศยักเ็พิม่สูงขึ้นเช่นกนั ส่งผล

ใหธุ้รกจิอสงัหารมิทรพัย์เตบิโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง และตวัเลขทีผ่นัผวนตามจํานวนประชากรทีเ่พิม่ขึ้นใน

ปัจจุบนั ทาํใหโ้ครงการลงทุนก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยใ์หม่ในจงัหวดัสงขลาเกดิขึน้มากมาย โดยทาํเลการ

ลงทุนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนใหญ่เป็นโครงการคอนโดมเินียม 

สว่นการลงทุนโครงการบา้นแนวราบ บา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์เฮาส ์จะเลอืกทาํเลนอกเขตเทศบาล

นครหาดใหญ่ซึ่งมพีื้นที่เพยีงพอสําหรบัการก่อสร้างโครงการ และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยศูนย์

ขอ้มูลอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะหไ์ดจ้ดัลําดบัจงัหวดัทีม่กีารโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัมาก

ทีสุ่ด 10 อนัดบัแรก จะเหน็ไดว้่า จ.สงขลา จดัอยู่ในลําดบัที ่10 ซึ่งเป็นจงัหวดัเดยีวในภาคใต้ทีต่ดิ 1 ใน 

10 อนัดบัของประเทศไทยทีม่กีารโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัมากทีสุ่ด โดยในปี 2563 จงัหวดัสงขลา มกีาร

โอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยั รวม 6,387 หน่วย มูลค่า 13,145 ลา้นบาท แบ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ 5,593 

หน่วย มูลค่า 11,969 ลา้นบาท และหอ้งชุด (คอนโดมเินียม) จํานวน 794 หน่วย มูลค่า 1,117 ลา้นบาท 

(ศูนยข์อ้มูลอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ 2564) ดว้ยพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีเ่ปลี่ยนไปเน้น

ความสะดวกสบาย การคมนาคมสะดวกรวดเรว็ และสิง่อํานวยความสะดวกทีค่รบครนั ส่งผลใหปั้จจุบนั

คอนโดมเินียมหรอืหอ้งชุดได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก และมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นใน จ.สงขลา ซึ่งเป็น

แหล่งเศรษฐกจิสําคญัของภาคใต ้โดยในปี 2562 จ.สงขลามโีครงการคอนโดมเินียม จํานวน 305 หน่วย 

และในปี 2563 มโีครงการคอนโดมเินียม จาํนวน 794 หน่วย เพิม่ขึน้จากปี 2562 จาํนวน 489 หน่วย คดิ

เป็น 61.59% (ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ 2564)  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ศาสตร ์

 3.  เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม

ในจงัหวดัสงขลา 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  สว่นประสมทางการตลาดสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

 2.  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกนั ได้แก่ อายุ รายได้ อาชพี และสถานภาพ ส่งผลใหก้าร

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลาต่างกนั 

 



ขอบเขตของการวิจยั  

 1.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 

  การวจิยัครัง้น้ีมุ่งเน้นเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา ซึง่ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  ตวัแปรอสิระ คอื เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน 

  ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการใหบ้รกิาร 

  ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรู้

ถงึปัญหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และดา้นพฤตกิรรมหลงั

การซื้อ 

 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรทีท่ําการศกึษาวจิยัครัง้น้ี  คอื ประชาชนทีม่อีายุ 20 ปี ขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขตพืน้ที่

จงัหวดัสงขลา ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 1,050,434 คน 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา  

  ดาํเนินการวจิยัครัง้น้ี ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม 2564  

 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 

  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื จงัหวดัสงขลา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (2003 อ้างถึงใน รจิต คงหาญ, 2560) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถงึ ตวัแปรหรอืเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้บรษิทัมกัจะนํามาใชร่้วมกนัเพื่อ

ตอบสนอง ความพงึพอใจและความต้องการของลูกค้าทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดมิส่วนประสมการทาง

ตลาดจะม ีเพยีงแค่ 4 ตวัแปรเท่านัน้ (4Ps) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานทีห่รอืช่อง

ทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปร

เพิม่เตมิขึน้มา อกี 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

กระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิทีส่ําคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่

กบัธุรกจิ ทางดา้นการบรกิาร ดงันัน้จงึรวมเรยีกไดว้่าเป็นสว่นประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 Kotler& Keller (2006 อ้างถึงใน วงศกร ปิยะนันท์, 2559) ได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สนิคา้ของผูบ้รโิภคไวเ้ป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 



 1. การรบัรูถ้งึความตอ้งการ  

 2. การคน้หาขอ้มลู  

 3.  การประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้  

 4. การตดัสนิใจซือ้  

 5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 นฤตยอ์ร ศรคีงแกว้ (2558) ศกึษาปัจจยัการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียม

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยั

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านราคา ที่เมื่อร่วมกันมีอิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 60.30 

 ณัฐปคลัภ์ ป่ินทอง (2559) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัอาศยัคอนโดลุมพนีิของ

ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความ

ภกัดตี่อตราสนิค้าและความไว้วางใจต่อตราสนิค้า มอีทิธพิลทางบวกต่อการตดัสนิใจเลอืกที่พกัอาศัย

คอนโดลุมพนีิใน กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของการตดัสนิใจไดร้อ้ยละ 32.6 

 สุภารตัน์ คามบุตร (2562) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ของผู้บริโภค ในเขตนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตรด์้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้งบประมาณ ภาระหน้ีสนิ และ

ระยะเวลาการผ่อนชาํระหน้ีโดยรวมมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า

สาย สม่ีวงของผูบ้รโิภคในเขตนนทบุร ีอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ0.05 2) ปัจจยัการตลาดที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียม พบว่า ปัจจยัทัง้ 6 ดา้น คอื ดา้นราคา ดา้นทําเลทีต่ ัง้ ดา้นชื่อเสยีงและ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ผูบ้รโิภคไดใ้หค้วามสําคญัมากทีสุ่ด

กบัปัจจยัดา้นราคา ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ ตามลําดบั 

 บุษกร หวงัด ี(2564) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการซื้อคอนโดมเินียมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผลการศกึษา พบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมมเีพยีง3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา 

ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด และดา้นบุคลากร ซึง่ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการซือ้คอนโดมเินียม

มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาปัจจยัดา้น  การสง่เสรมิทางการตลาด และปัจจยัดา้นบุคลากร 
 

  



วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ทําการศึกษาวิจยัครัง้น้ี คอื ประชาชนที่มอีายุ 20 ปี ขึ้นไป อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่

จงัหวดัสงขลา ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 1,050,434 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดจ้ากการคาํนวณหาขนาดตวัอย่างของประชาชนทีม่อีายุ 20 

ปี ขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยใชส้ตูร Yamane (1967 อา้งถงึใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

และฐติา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน ± 5  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกเฉพาะกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จงัหวัดสงขลา และมีผู้ที่มีความ

ตอ้งการซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลาเท่านัน้ 
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่   

 ส่วนที่ 1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

จาํนวน 6 ขอ้   

 ส่วนที ่2 เป็นคําถามแบบเลอืกตอบ (Check List) โดยเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อคอนโดมเินียม

ในจงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 ขอ้   

 ส่วนที ่3 เป็นคําถามมาตรวดัและใหค้ะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกี่ยวกบัปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาด (7Ps) จาํนวน 35 ขอ้   

 ส่วนที่ 4 เป็นคําถามมาตรวดัและให้คะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ

คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา จาํนวน 25 ขอ้   

 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ  

 1.  ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) และการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในพืน้ทีต่่างๆ จากนัน้นํามากําหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2.  ผู้วจิยัดําเนินการสร้างแบบสอบถามโดยตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุม

วตัถุประสงค ์แลว้นําแบบสอบถามไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของเน้ือหา

และภาษาทีใ่ชแ้ลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข และนําเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นบรหิารธุรกจิ จาํนวน 2 ท่าน และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายคอนโดมเินียม จํานวน 1 ท่าน เพื่อพจิารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ

ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา ประกอบดว้ย 

  2.1 อาจารย์ ดร.ศกัดิอ์นันต์ แซ่ลิม่ ตําแหน่งงาน อาจารย์ประจําหลกัสูตร คณะเทคโนโลยี

และการพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 



  2.2 ดร.สุภกจิ สุภทัรชยัวงศ ์ ตําแหน่งงาน อาจารยป์ระจําหลกัสตูรสาขาวชิาดุรยิางคศาสตร ์

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา  

  2.3 คุณลทัธพล หนูสุวรรณ  ตําแหน่งงาน ภาควีศิวกร ควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมเินียม

และกจิการรบัเหมาก่อสรา้ง 

 3. นําผลการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวเิคราะหห์าค่า IOC หรอืค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหว่างข้อคําถามหรอืวตัถุประสงค์ (Index of Item objective Congruence : IOC) ซึ่งในแต่ละข้ออยู่

ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.962 

 4. ผู้วจิยันําแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ที่ปรกึษางานวจิยัอกีครัง้ และ

หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ ไปทาํการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชาชนที่

มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะทําการศกึษา จาํนวน 40 คน เพือ่หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 

โดยใชค้่าสมัประสทิธแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) 

 5. จากผลการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้ค่า α-

Coefficient เท่ากบั 0.932 สว่นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา ได้

ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.912 และโดยรวมทัง้ฉบับ ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.942 จึงถือว่า

แบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืตามหลกัสถติ ิ
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้ําการโพสลงิคแ์บบสอบถามผ่านช่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในกลุ่มตลาดซื้อขาย

คอนโดมเินียมสงขลาบน Facebook ในเวบ็ไซด์ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล โฆษณาเกี่ยวกบัคอนโดมเินียมใน

จงัหวดัสงขลา ซึ่งผูว้จิยัจะระบุไวว้่าผู้ทีส่ามารถตอบแบบสอบถามได้จะต้องเป็นประชาชนที่มอีายุ 20 ปี 

ขึ้นไป อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่จงัหวดัสงขลา และมผีู้ที่มคีวามต้องการซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา

เท่านัน้ จาํนวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง ผูว้จิยัใชร้ะยะเกบ็ขอ้มลู 10 วนั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากร 

ศาสตร ์และพฤตกิรรมการซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ประเมิน

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) และการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าท ี(t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพือ่เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา จาํแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และหากมคีวามแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อดว้ยวธิกีารแบบ 

LSD 

 4. การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวเิคราะหปั์จจยั

สว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 
 



ผลการวิจยั 

 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 64.50 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 42.75 ซึง่สว่นใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 50.25 โดยมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี   คดิ

เป็นร้อยละ 60.00 มอีาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นร้อยละ 50.50 และส่วนใหญ่มรีายได้ต่อ

เดอืน 15,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.75 

 2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมเพื่ออยู่อาศยั คดิเป็นรอ้ยละ 

46.00 โดยมงีบประมาณในการซื้อคอนโดมเินียม 1 - 2 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 58.00 ซึ่งผู้ที่มสี่วนใน

การตดัสนิใจซื้อ คอื ตวัท่านเอง คดิเป็นรอ้ยละ 47.75 และส่วนใหญ่มแีหล่งขอ้มูลข่าวสารของคอนโดมเินียม

จากอนิเตอรเ์น็ต คดิเป็นรอ้ยละ 61.25 

 3. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความสําคญัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ของคอนโดมเินียม

ในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.44) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านลกัษณะทางกายภาพ ( X = 4.60) รองลงมาคอื ด้านบุคคล ( X = 4.59) 

ด้านผลติภณัฑ์ ( X = 4.52) ด้านราคา ( X = 4.39) ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร ( X = 4.38) ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 4.38) และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ( X = 4.25) 

 4.  กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากทีสุ่ด ( X = 4.32) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก ( X = 4.39) รองลงมาคอื ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ( X = 4.38) ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ( X = 4.37) 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู ( X = 4.36) และดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา ( X = 4.10) 

 5. การเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ศาสตร ์ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 

การเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา จําแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์(n=400) 

ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร ์

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 

ดา้นการรบัรู้

ถงึปัญหา 

ดา้นการ

คน้หาขอ้มลู 

ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก 

ดา้นการ

ตดัสนิใจซื้อ 

ดา้นพฤตกิรรม

หลงัการซื้อ 

โดยรวม 

เพศ .345 .342 1.272 .522 .961 .210 

อายุ 3.902** .766 .737 .560 .372 2.152* 

สถานภาพ 3.297* 2.509 .098 2.254 1.668 2.927* 

ระดบัการศกึษา 1.336 .663 1.258 .779 .400 .762 

อาชพี 7.972** .910 1.023 1.126 1.643 3.346* 

รายไดต้่อเดอืน 10.617** 3.470* 4.407** 5.508** 3.172* 7.507** 

*p < .05, **p < .01 
 



  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ

คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  กลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อเดอืนต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน 

ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ ดา้นการคน้หาขอ้มูล และ

ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 6.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน

จงัหวดัสงขลา ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินยีมในจงัหวดัสงขลา (n=400) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7Ps) 

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม 

ดา้นการรบัรู้

ถงึปัญหา 

ดา้นการ

คน้หาขอ้มลู 

ดา้นการ

ประเมนิ

ทางเลอืก 

ดา้นการ

ตดัสนิใจซื้อ 

ดา้น

พฤตกิรรม

หลงัการซื้อ 

โดยรวม 

Constant 1.282 2.010 1.510 1.417 1.584 1.561 

ดา้นผลติภณัฑ ์(X1) .148 .040 .013 .022 .060 .035 

ดา้นราคา (X2) .040 .035 .165** .167** .102 .102* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) .049 .055 .073 .076 .045 .037 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (X4) .377** .269** .059 .111 .116* .186** 

ดา้นบุคคล (X5) .053 .101 .124* .086 .011 .049 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X6) .182 .022 .034 .032 .094 .013 

ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 

(X7) 

.478** .336** .443** .468** .330** .411** 

F Test 31.302 25.785 38.321 40.181 29.222 58.554 

R2 .359   .315   .406   .418   .343   .511   

Adjusted R2 .347   .303   .396 .407   .331   .502 

*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.1 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

 สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.561+.411X7 +.186X4+.102X2 

 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 



 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้านการรบัรู้ถงึปัญหาในจงัหวดัสงขลา 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 35.9 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.282+.478X7 +.377X4 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมดา้นการคน้หาขอ้มูลในจงัหวดัสงขลา โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 31.5 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 2.010+.336X7 +.269X4 

 3. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร ดา้นราคา และดา้น

บุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการประเมินทางเลือกในจงัหวดัสงขลา โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 40.6 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.510+.443X7 +.165X2+.124X5 

 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร และด้านราคา มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นการตดัสนิใจซือ้ในจงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบั

การมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 41.8 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.417+.468X7 +.167X2 

 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ

สง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ในจงัหวดัสงขลา 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 34.3 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.584+.330X7 +.116X4 

 

อภิปรายผล 
 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมเพือ่อยู่อาศยั สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของรุ่งกานต์ ภู่หอมเจรญิ พศัพนัธน์ ชาญวสุนันท์ (2564) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อคอนโดมเินียมประเภทเช่าระยะยาว: กรณีศกึษา โครงการทรปิเป้ิล วาย เรสซเิดนซ์ ผลการศกึษา พบว่า 

การตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม มวีตัถุประสงค์การซื้อเพื่ออยู่อาศยั มงีบประมาณในการซื้อคอนโดมเินียม   

1 – 2 ล้านบาท ทัง้น้ีเน่ืองจากงบประมาณ 1 – 2 ล้านบาท เป็นราคาเริม่ต้นของคอนโดมเินียมโดยส่วน

ใหญ่ ซึ่งผูซ้ื้อทีม่งีบประมาณน้อยกส็ามารถหาซื้อไดใ้นราคาประมาณน้ี ผูท้ีม่สี่วนในการตดัสนิใจซื้อ คอื 

ตวัท่านเอง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสมฤทยั ผุยวรรณ์ (2556) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซื้อคอนโดมเินียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิของผูบ้รโิภคในเขตฝัง่ธนบุร ีผลการวจิยั 

พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเอง มแีหล่งขอ้มลูข่าวสารของคอนโดมเินียมจากอนิเตอรเ์น็ต 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของธงชยั ชสูุน่ (2556) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียม 

ผลการศกึษา พบว่า มแีหล่งทีใ่ชใ้นการคน้ขอ้มลูขา่วสารของคอนโดมเินียม คอื อนิเตอรเ์น็ต 



 2. การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจงัหวดัสงขลา จําแนกตามปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร ์ 

  กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ สถานภาพ อาชพีต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดั

สงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

การรบัรู้ถงึปัญหา แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 สอดคล้องกบัการศกึษาของบุษกร 

หวังดี  (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้ อคอนโดมิเ นียมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผลการศกึษา พบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ สถานภาพสมรส 

และอาชพี ที่แตกต่างกนั มผีลต่อความต้องการซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  กลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อเดือนต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน 

ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ ดา้นการคน้หาขอ้มูล และ

ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ

บุษกร หวังดี (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผลการศกึษา พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นรายได ้ทีแ่ตกต่างกนั มี

ผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 

 

 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมใน

จงัหวดัสงขลา  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านการส่งเสริม

การตลาด และดา้นราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิาย

ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.1  

 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด มอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมด้านการรบัรู้ถงึปัญหาในจงัหวดัสงขลา 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 35.9 สอดคล้องกบัการศกึษาของณัฐปคลัภ์ ป่ินทอง 

(2559) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัอาศยัคอนโดลุมพนีิของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร และด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลทางบวกต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัอาศยัคอนโดลุมพนีิในกรุงเทพมหานคร โดย

ร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของการตดัสนิใจไดร้อ้ยละ 32.6 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียมดา้นการคน้หาขอ้มูลในจงัหวดัสงขลา โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 31.5 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของนฤตยอ์ร ศรคีงแกว้ (2558) 



ศึกษาปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร และสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 

60.30 

 3. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร ดา้นราคา และดา้น

บุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการประเมินทางเลือกในจงัหวดัสงขลา โดย

สามารถอธิบายระดบัการมีอิทธิพล ได้ร้อยละ 40.6 สอดคล้องกับการศึกษาของสุภารตัน์ คามบุตร 

(2562) ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ของผู้บรโิภคในเขตนนทบุร ีผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านราคา และด้านกระบวนการ มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม 

 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร และด้านราคา มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นการตดัสนิใจซือ้ในจงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบั

การมอีิทธิพล ได้ร้อยละ 41.8 สอดคล้องกบัการศึกษาของอริยาภรณ์ สกุลชยัวรนันท์ (2562) ศึกษา

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อ การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผล

การศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ร่วมกนัพยากรณ์การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ไดร้อ้ยละ 60.00 

 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ

สง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ในจงัหวดัสงขลา 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีิทธิพล ได้ร้อยละ 34.3 สอดคล้องกบัการศึกษาของทรงพล สุกรวีนัส 

(2562) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมเินียมของประชากร Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า สว่นประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเ นียมของประชากร Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 ความสาํคญัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ของคอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

 1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โครงการมสีิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ํา 

สนามเดก็เล่น หอ้งสมุดและอนิเตอรเ์น็ต Wi-Fi ความเรว็สงู โครงการทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกทีม่คีวามพรอ้ม 

เป็นปัจจยัสําคญัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค เพราะฉะนัน้การจดัสรรสิง่อํานวย

ความสะดวกใหม้คีวามพรอ้มจงึเป็นอกีปัจจยัทีส่ําคญัอกีปัจจยัหน่ึง 

 2. ดา้นบุคคล พนกังานขายมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร ความพยายามของพนกังานใน

การปฏบิตังิานตามแผนงานทีว่างไว้ดว้ยความกระฉับกระเฉงว่องไว มคีวามตัง้ใจในการทํางานทุกครัง้



ความกระตอืรอืรน้ในการทํางานจะเป็นพลงัอย่างหน่ึงทีท่าํใหพ้นกังานขายสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 

ลงได ้เป็นคุณสมบตัทิีด่ขีองพนกังานขายทีน่ายจา้งพงึปรารถนา 
 3. ด้านผลติภณัฑ์ คอนโดมเินียม มวีสัดุและโครงสร้างของโครงการมคีวามแขง็แรง ทนทาน 

โครงการควรเลอืกใช้วสัดุและโครงสร้างทีม่คีวามทนทาน ตดิตัง้ง่าย สะดวก รวดเรว็ และมอีายุการใช้

งานไดน้าน 

 4. ดา้นราคา ราคาขายเหมาะสมกบัคุณภาพ โครงการควรมกีารตัง้ราคาสนิคา้ใหด้งึดูดผูบ้รโิภค

ไดน้ัน้เป็นปัจจยัสําคญัทีจ่ะช่วยกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคนัน้เกดิความรูส้กึ ตื่นเต้นและช่วยเพิม่ยอดขายใหก้บั

ธุรกจิได ้คอื การตัง้ราคาใหม้คีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้ 

 5. ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร พนักงานดําเนินการในการซื้อขายอย่างละเอยีด รอบคอบ 

โครงการทีม่พีนักงาน ทัง้น้ีเน่ืองจากการขายสนิคา้กบัพนักงานขายถอืเป็นของคู่กนักว็่าได ้และคุณสมบตัิ

ของพนักงานขายที่ดเีป็นเรื่องสําคญัมาก การแนะนําสนิค้าที่ดทีี่สุด เหมาะสมทีสุ่ดใหลู้กค้า สามารถให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่างละเอยีด และเขา้ใจไดง้า่ย 

 6. ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย สภาพแวดลอ้มโดยรอบทีต่ ัง้โครงการมคีวามเหมาะสมและปลอดภยั 

โครงการควรการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัการใชช้วีติประจําวนั ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายกบัผูอ้ยู่อาศยั 

ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศยั สถานที่สาธารณะ สิง่อํานวยความสะดวกในชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศยั

สามารถทาํกจิวตัรประจําวนัไดส้ะดวกและปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 

 7. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด การใหข้อ้มลูขา่วสารผ่านสือ่ต่างๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจรปูแบบของโครงการ

มากขึน้ การโฆษณาของโครงการ เป็นการนําเสนอต่อสาธารณชน เพื่อบอกข่าวสารสนิคา้แก่คนจํานวน

มากไม่เจาะจงเฉพาะตวัหรอืกลุ่มข่าวสารต้องมคีวามเป็นสากล เขา้ใจไดท้ัว่ไปกระตุ้นใหเ้กดิการรบัรู ้และ

พฤตกิรรมการซือ้ 

 การตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมในจงัหวดัสงขลา 

 1. ด้านการประเมนิทางเลอืก ท่านตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม เพราะชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์

ของโครงการ ทัง้น้ีเน่ืองจากชื่อเสยีงขององคก์รก่อใหเ้กดิความศรทัธา การร่วมมอื ตลอดจนแรงบนัดาล

ใจทีจ่ะใชส้นิคา้และบรกิาร ก่อใหเ้กดิความผกูพนัระหว่างผูบ้รโิภคกบัผูใ้หบ้รกิาร  

 2. ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ท่านรูส้กึถงึความคุม้ค่าจากการซื้อคอนโดมเินียม ทัง้น้ีเน่ืองจาก

คอนโดมเินียมส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใกลเ้สน้ทางคมนาคมและถนนเสน้สาํคญัทีเ่ชื่อมต่อไปยงัสถานทีต่่าง ๆ ได้

อย่างสะดวกรวดเรว็ อกีทัง้การออกแบบคอนโดมเินียมยงัเน้นไปทีก่ารใช้สอยพื้นทีอ่ย่างคุ้มค่าและมสีิง่

อํานวยความสะดวกทีจ่าํเป็นอย่างครบครนั 

 3. ด้านการตดัสนิใจซื้อ ท่านตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม เพราะตรงกบัความต้องการของท่าน 

ทัง้น้ีเน่ืองจากคอนโดมเินียมมคีุณสมบตัติรงกบัความตอ้งการ มทีาํเลทีด่ ีการบรกิารสิง่อํานวยความสะดวก

ต่างๆ ทีพ่รอ้มและมลีกัษณะทีต่รงกบัความตอ้งการกบัไลฟ์สไตล์ของผูอ้ยู่อาศยัก่อนตดัสนิใจคอนโดมเินียม 

 4. ดา้นการคน้หาขอ้มูล ท่านไดเ้ขา้ชมหอ้งตวัอย่างคอนโดมเินียมก่อนการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค สว่นใหญ่เมื่อไดเ้ขา้ชมหอ้งตวัอย่าง เพราะ



จะได้ทราบถงึรายละเอยีดของหอ้ง ความกว้างของห้อง พื้นที่ใช้สอย ได้เหน็ถงึความสะดวกสบายที่จะ

ไดร้บัจากการซือ้คอนโดมเินียม 

 5. ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา ท่านตดัสนิใจซื้อคอนโดมเินียม เพราะความสะดวกสบายต่างๆ ทีจ่ะ

ไดร้บั ทัง้น้ีเน่ืองจากความสะดวกภายในคอนโดมเินียมนัน้ก็มหีลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีใ่ชส้อยของ

หอ้ง ลอบบี ้Wi-fi ทีส่ามารถเขา้ถงึไดทุ้กทีภ่ายในคอนโดมเินียม ทีจ่อดรถ เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาเพิม่เตมิในเชงิลกึดว้ยการวจิยั เชงิคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสนทนา

แบบกลุ่ม เพือ่เพิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม 

 2. ควรมกีารสํารวจไปในพืน้ทีเ่มอืงใหญ่ๆ อื่น เน่ืองจากมจีํานวนประชาชนกระจุกตวัอยู่ตามหวั

เมอืงใหญ่ๆ มากขึน้ เพือ่ศกึษาว่า แต่ละพืน้ทีน่ัน้ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมเหมอืน

หรอืแตกต่างกนัอย่างไรบา้ง 
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