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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา 2) ศึกษา
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา 3) เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัด
สงขลา จําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ 4) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทีม่ อี ายุ 20 ปี ขึน้
ไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา และมีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลาจํานวน
400 ตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าที ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่
อาศัย โดยมีงบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม 1 - 2 ล้านบาท ซึ่งผู้ท่มี สี ่วนในการตัดสินใจซื้อ คือ
ตัวเอง และส่วนใหญ่มแี หล่งข้อมูลข่าวสารของคอนโดมิเนียมจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ด้านการตัด สินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อ มูล ด้านการรับรู้ถึง ปั ญ หา โดยกลุ่มตัวอย่ างที่มีอ ายุ
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริก าร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.1
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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.
Key Words : Marketing mix, Purchase decision, Condominium
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จังหวัดสงขลาเป็ นเมืองท่าทีส่ ําคัญเมืองหนึ่ง ตัง้ อยู่ฝัง่ ตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง เป็ นศูนย์กลาง
ของการคมนาคมและขนส่งในภาคใต้ ซึง่ ถือเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสําคัญในภาคใต้ของประเทศไทย แบ่งการ
ปกครองออกเป็ น 16 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ์ อําเภอสทิงพระ
อําเภอสิงหนคร อําเภอควนเนียง อําเภอรัตภูมิ อําเภอบางกลํ่า อําเภอหาดใหญ่ อําเภอนาหม่อม อําเภอ
จะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอสะเดา และอําเภอคลองหอยโข่ง อาณาเขต ทิศ
เหนือติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใต้ตดิ จังหวัดยะลาและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดจังหวัด
ปั ตตานี และทิศตะวันตกติดจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล เนื้อทีร่ วมทัง้ สิน้ 7,393.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 27 ของประเทศ และเป็ นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า
1.433 ล้านคน ความหนาแน่ นของประชากร เท่ากับ 193.21 คนต่อตารางกิโลเมตร (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2564) จังหวัดสงขลาถือได้ว่าเป็ นจังหวัดที่มปี ระชากรเพิม่ ขึ้นแทบทุกปี แบ่งเป็ นประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจํานวน 731,648 คน ซึง่ จะอาศัยอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ จํานวน 405,390 คน และ
อําเภอเมืองสงขลา จํานวน 164,669 คน และมีประชากรทีอ่ าศัยอยู่นอกเขตเทศบาลอีกจํานวน 704,320
คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประชากรที่ม าจากหลากหลายจัง หวัด อาทิ จัง หวัด สตู ล , จัง หวัด พัท ลุ ง , จัง หวัด

นครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปั ตตานี, จังหวัดยะลา,
จัง หวัด นราธิว าส) เป็ นต้น ที่ย้ายภูมิลํ าเนาเข้ามาเพื่อ ทํางาน หรือ เพื่อ ศึก ษาต่อ เนื่ อ งจากเป็ นพื้นที่
เศรษฐกิจ มีโ รงงานอุ ต สาหกรรม ห้า งสรรพสิน ค้า และธุ ร กิจ บริก ารต่ า ง ๆ มากมาย รวมไปถึง มี
สถานศึก ษาระดับมัธ ยมศึก ษา และมหาวิทยาลัยที่มีช่ือ เสียงระดับประเทศ เช่ น โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย, โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามเมื่อมีจํานวนประชากรเพิม่ ขึน้ ความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยก็เพิม่ สูงขึ้นเช่นกัน ส่งผล
ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขทีผ่ นั ผวนตามจํานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึ้นใน
ปั จจุบนั ทําให้โครงการลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในจังหวัดสงขลาเกิดขึน้ มากมาย โดยทําเลการ
ลงทุนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนใหญ่เป็ นโครงการคอนโดมิเนียม
ส่วนการลงทุนโครงการบ้านแนวราบ บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ จะเลือกทําเลนอกเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ซ่งึ มีพ้นื ที่เพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการ และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จดั ลําดับจังหวัดทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อาศัยมาก
ทีส่ ุด 10 อันดับแรก จะเห็นได้ว่า จ.สงขลา จัดอยู่ในลําดับที่ 10 ซึ่งเป็ นจังหวัดเดียวในภาคใต้ทต่ี ดิ 1 ใน
10 อันดับของประเทศไทยทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อาศัยมากทีส่ ุด โดยในปี 2563 จังหวัดสงขลา มีการ
โอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อาศัย รวม 6,387 หน่ วย มูลค่า 13,145 ล้านบาท แบ่งเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยแนวราบ 5,593
หน่ วย มูลค่า 11,969 ล้านบาท และห้องชุด (คอนโดมิเนียม) จํานวน 794 หน่ วย มูลค่า 1,117 ล้านบาท
(ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2564) ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ ปลี่ยนไปเน้น
ความสะดวกสบาย การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และสิง่ อํานวยความสะดวกทีค่ รบครัน ส่งผลให้ปัจจุบนั
คอนโดมิเนียมหรือห้องชุดได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก และมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นใน จ.สงขลา ซึ่งเป็ น
แหล่งเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้ โดยในปี 2562 จ.สงขลามีโครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 305 หน่ วย
และในปี 2563 มีโครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 794 หน่วย เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จํานวน 489 หน่วย คิด
เป็ น 61.59% (ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2564)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
2. เพือ่ เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา จําแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
2. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ตี ่างกัน ได้แก่ อายุ รายได้ อาชีพ และสถานภาพ ส่งผลให้การ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลาต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา ซึง่ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ด้านการรับรู้
ถึงปั ญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อ

2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ ําการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนทีม่ อี ายุ 20 ปี ขึน้ ไป อาศัยอยู่ในเขตพืน้ ที่
จังหวัดสงขลา ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 1,050,434 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ จังหวัดสงขลา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Kotler (2003 อ้างถึงใน รจิต คงหาญ, 2560) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ บริษทั มักจะนํามาใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนอง ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทาง
ตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านัน้ (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานทีห่ รือช่อง
ทางการจัด จํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ (Place) การส่ ง เสริม การตลาด (Promotion) ต่ อ มามีก ารคิด ตัว แปร
เพิม่ เติมขึน้ มา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทีส่ ําคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ดังนัน้ จึงรวมเรียกได้ว่าเป็ นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
Kotler& Keller (2006 อ้างถึง ใน วงศกร ปิ ยะนันท์, 2559) ได้แ บ่ ง กระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผูบ้ ริโภคไว้เป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

การรับรูถ้ งึ ความต้องการ
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้
การตัดสินใจซือ้
พฤติกรรมหลังการซือ้

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558) ศึกษาปั จจัยการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ย ปั จ จัย ด้ า นราคา ที่ เ มื่อ ร่ ว มกัน มีอิ ท ธิพ ลส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร และส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภค
ในกรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 60.30
ณัฐปคัลภ์ ปิ่ นทอง (2559) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั อาศัยคอนโดลุมพินีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ความ
ภักดีต่อตราสินค้าและความไว้วางใจต่อตราสินค้า มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกที่พกั อาศัย
คอนโดลุมพินีใน กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจได้รอ้ ยละ 32.6
สุภารัตน์ คามบุตร (2562) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนว
เส้ น ทางรถไฟฟ้ าสายสี ม่ ว ง ของผู้ บ ริ โ ภค ในเขตนนทบุ รี ผลการศึ ก ษา พบว่ า 1) ปั จ จั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ งบประมาณ ภาระหนี้สนิ และ
ระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ า
สาย สีม่วงของผูบ้ ริโภคในเขตนนทบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2) ปั จจัยการตลาดที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม พบว่า ปั จจัยทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านทําเลทีต่ งั ้ ด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของบริษทั ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ผูบ้ ริโภคได้ให้ความสําคัญมากทีส่ ุด
กับปั จจัยด้านราคา ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ตามลําดับ
บุษกร หวังดี (2564) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และปั จจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมีเพียง3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านบุคลากร ซึง่ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความต้องการซือ้ คอนโดมิเนียม
มากทีส่ ุด ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา รองลงมาปั จจัยด้าน การส่งเสริมทางการตลาด และปั จจัยด้านบุคลากร

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทําการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนที่มอี ายุ 20 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลา ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 1,050,434 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้จากการคํานวณหาขนาดตัวอย่างของประชาชนทีม่ อี ายุ 20
ปี ขึน้ ไป อาศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยใช้สตู ร Yamane (1967 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา
และฐิตา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน ± 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะกลุ่ม
ตัว อย่ างที่เ ป็ นประชาชนที่มีอ ายุ 20 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ใ นเขตพื้นที่จงั หวัด สงขลา และมีผู้ท่ีมีค วาม
ต้องการซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลาเท่านัน้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่ว นที่ 1 เป็ นคําถามแบบเลือ กตอบ (Check List) โดยเกี่ยวกับปั จ จัยด้า นประชากรศาสตร์
จํานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสงขลา จํานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคําถามมาตรวัดและให้คะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) จํานวน 35 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นคําถามมาตรวัดและให้คะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา จํานวน 25 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีต่ ่างๆ จากนัน้ นํามากําหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ผู้วจิ ยั ดําเนินการสร้างแบบสอบถามโดยตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ แล้วนําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของเนื้อหา
และภาษาทีใ่ ช้แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริหารธุรกิจ จํานวน 2 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายคอนโดมิเ นียม จํานวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาความสมบู รณ์ ถูกต้อง และ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา ประกอบด้วย
2.1 อาจารย์ ดร.ศักดิ ์อนันต์ แซ่ลมิ่ ตําแหน่ งงาน อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2.2 ดร.สุภกิจ สุภทั รชัยวงศ์ ตําแหน่งงาน อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาดุรยิ างคศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2.3 คุณลัทธพล หนู สุวรรณ ตําแหน่ งงาน ภาคีวศิ วกร ควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม
และกิจการรับเหมาก่อสร้าง
3. นําผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่า IOC หรือค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามหรือวัตถุ ประสงค์ (Index of Item objective Congruence : IOC) ซึ่งในแต่ละข้อ อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.962
4. ผู้วจิ ยั นํ าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั อีกครัง้ และ
หลังจากนัน้ นําแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทําการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชาชนที่
มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะทําการศึกษา จํานวน 40 คน เพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)
5. จากผลการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้ค่า αCoefficient เท่ากับ 0.932 ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา ได้
ค่ า α-Coefficient เท่ ากับ 0.912 และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า α-Coefficient เท่ ากับ 0.942 จึง ถือ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการโพสลิงค์แบบสอบถามผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มตลาดซื้อขาย
คอนโดมิเนียมสงขลาบน Facebook ในเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล โฆษณาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดสงขลา ซึ่งผูว้ จิ ยั จะระบุไว้ว่าผู้ทส่ี ามารถตอบแบบสอบถามได้จะต้องเป็ นประชาชนที่มอี ายุ 20 ปี
ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จงั หวัดสงขลา และมีผู้ท่มี คี วามต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
เท่านัน้ จํานวนทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเก็บข้อมูล 10 วัน
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ใช้ว ิเ คราะห์ปั จ จัย ด้ า นประชากร
ศาสตร์ และพฤติกรรมการซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
2. ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ว ิเ คราะห์ประเมิน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพือ่ เปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา จําแนก
ตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธกี ารแบบ
LSD
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา

ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.50 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 42.75 ซึง่ ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 50.25 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 60.00 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 และส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อ
เดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.75
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย คิดเป็ นร้อยละ
46.00 โดยมีงบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม 1 - 2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 58.00 ซึ่งผู้ท่มี สี ่วนใน
การตัดสินใจซื้อ คือ ตัวท่านเอง คิดเป็ นร้อยละ 47.75 และส่วนใหญ่มแี หล่งข้อมูลข่าวสารของคอนโดมิเนียม
จากอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 61.25
3. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.44) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.60) รองลงมาคือ ด้านบุคคล ( X = 4.59)
ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.52) ด้านราคา ( X = 4.39) ด้านกระบวนการในการให้บริการ ( X = 4.38) ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 4.38) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.25)
4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ( X = 4.32) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการประเมิน
ทางเลือก ( X = 4.39) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ( X = 4.38) ด้านการตัดสินใจซือ้ ( X = 4.37)
ด้านการค้นหาข้อมูล ( X = 4.36) และด้านการรับรูถ้ งึ ปั ญหา ( X = 4.10)
5. การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา จําแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ศาสตร์ ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา จําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (n=400)

ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
*p < .05, **p < .01

ด้านการรับรู้
ถึงปั ญหา
.345
3.902**
3.297*
1.336
7.972**
10.617**

ด้านการ
ค้นหาข้อมูล
.342
.766
2.509
.663
.910
3.470*

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ด้านการประเมิน ด้านการ ด้านพฤติกรรม
ทางเลือก
ตัดสินใจซื้อ หลังการซื้อ
1.272
.522
.961
.737
.560
.372
.098
2.254
1.668
1.258
.779
.400
1.023
1.126
1.643
4.407**
5.508**
3.172*

โดยรวม
.210
2.152*
2.927*
.762
3.346*
7.507**

จากตาราง 1 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่มีอ ายุ สถานภาพ อาชีพ ต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรูถ้ งึ ปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ งึ ปั ญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล และ
ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพ ลต่อ การตัด สินใจซื้อ คอนโดมิเ นี ย มใน
จังหวัดสงขลา ดังตาราง 2
ตาราง 2
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา (n=400)

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)

ด้านการรับรู้
ถึงปั ญหา

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ด้านการ
ด้านการ
ด้านการ
ค้นหาข้อมูล
ประเมิน ตัดสินใจซื้อ
ทางเลือก
2.010
1.510
1.417
.040
.013
.022
.035
.165**
.167**
.055
.073
.076
.059
.111
.269**
.101
.086
.124*
.022
.034
.032
.336**
.443**
.468**

ด้าน
พฤติกรรม
หลังการซื้อ
1.584
.060
.102
.045
.116*
.011
.094
.330**

Constant
1.282
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.148
ด้านราคา (X2)
.040
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)
.049
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
.377**
ด้านบุคคล (X5)
.053
ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)
.182
ด้านกระบวนการในการให้บริการ
.478**
(X7)
31.302
25.785
38.321
40.181
29.222
F Test
.359
.315
.406
.418
.343
R2
2
.347
.303
.396
.407
.331
Adjusted R
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
์
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)

จากตาราง 2 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริก าร
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.1 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.561+.411X7 +.186X4+.102X2
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า

โดยรวม

1.561
.035
.102*
.037
.186**
.049
.013
.411**
58.554
.511
.502

1. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บ ริก าร และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการรับรู้ถงึ ปั ญหาในจังหวัดสงขลา
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 35.9 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.282+.478X7 +.377X4
2. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บ ริก าร และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการค้นหาข้อมูลในจังหวัดสงขลา โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 31.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 2.010+.336X7 +.269X4
3. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านราคา และด้าน
บุ ค คล มีอิทธิพ ลต่อ การตัด สินใจซื้อ คอนโดมิเ นี ยมด้านการประเมินทางเลือ กในจัง หวัด สงขลา โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 40.6 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.510+.443X7 +.165X2+.124X5
4. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านราคา มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านการตัดสินใจซือ้ ในจังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 41.8 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.417+.468X7 +.167X2
5. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บ ริก าร และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ในจังหวัดสงขลา
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 34.3 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.584+.330X7 +.116X4
อภิ ปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมเพือ่ อยู่อาศัย สอดคล้องกับ
การศึกษาของรุ่งกานต์ ภู่หอมเจริญ พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ (2564) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมประเภทเช่าระยะยาว: กรณีศกึ ษา โครงการทริปเปิ้ ล วาย เรสซิเดนซ์ ผลการศึกษา พบว่า
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีวตั ถุประสงค์การซื้อเพื่ออยู่อาศัย มีงบประมาณในการซื้อคอนโดมิเนียม
1 – 2 ล้านบาท ทัง้ นี้เนื่องจากงบประมาณ 1 – 2 ล้านบาท เป็ นราคาเริม่ ต้นของคอนโดมิเนียมโดยส่วน
ใหญ่ ซึ่งผูซ้ ้อื ทีม่ งี บประมาณน้อยก็สามารถหาซื้อได้ในราคาประมาณนี้ ผูท้ ม่ี สี ่วนในการตัดสินใจซื้อ คือ
ตัวท่านเอง สอดคล้องกับการศึกษาของสมฤทัย ผุยวรรณ์ (2556) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสีน้ํ าเงินของผูบ้ ริโภคในเขตฝั ง่ ธนบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ ตัดสินใจซือ้ ด้วยตัวเอง มีแหล่งข้อมูลข่าวสารของคอนโดมิเนียมจากอินเตอร์เน็ต
สอดคล้องกับการศึกษาของธงชัย ชูสุน่ (2556) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียม
ผลการศึกษา พบว่า มีแหล่งทีใ่ ช้ในการค้นข้อมูลข่าวสารของคอนโดมิเนียม คือ อินเตอร์เน็ต

2. การเปรียบเทียบการตัด สินใจซื้อ คอนโดมิเ นี ยมในจัง หวัด สงขลา จําแนกตามปั จจัยด้า น
ประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุ สถานภาพ อาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจัง หวัด
สงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การรับรู้ถงึ ปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของบุษกร
หวั ง ดี (2564) ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ สถานภาพสมรส
และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ งึ ปั ญหา ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล และ
ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ
บุ ษ กร หวัง ดี (2564) ศึก ษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ คอนโดมิเ นี ย มของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ ทีแ่ ตกต่างกัน มี
ผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
3. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพ ลต่อ การตัด สินใจซื้อ คอนโดมิเ นี ย มใน
จังหวัดสงขลา
ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริก าร ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านราคา มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.1
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บ ริก าร และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการรับรู้ถงึ ปั ญหาในจังหวัดสงขลา
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 35.9 สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐปคัลภ์ ปิ่ นทอง
(2559) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั อาศัยคอนโดลุมพินีของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั อาศัยคอนโดลุมพินีในกรุงเทพมหานคร โดย
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจได้รอ้ ยละ 32.6
2. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บ ริก าร และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมด้านการค้นหาข้อมูลในจังหวัดสงขลา โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 31.5 สอดคล้องกับการศึกษาของนฤตย์อร ศรีคงแก้ว (2558)

ศึกษาปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึก ษา
พบว่า ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้รอ้ ยละ
60.30
3. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านราคา และด้าน
บุ ค คล มีอิทธิพ ลต่อ การตัด สินใจซื้อ คอนโดมิเ นี ยมด้านการประเมินทางเลือ กในจัง หวัด สงขลา โดย
สามารถอธิบ ายระดับ การมีอิทธิพ ล ได้ร้อ ยละ 40.6 สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ภ ารัต น์ คามบุ ต ร
(2562) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสีม่วง
ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านราคา และด้านกระบวนการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
4. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านราคา มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านการตัดสินใจซือ้ ในจังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับ
การมีอิทธิพล ได้ร้อยละ 41.8 สอดคล้องกับการศึกษาของอริยาภรณ์ สกุลชัยวรนันท์ (2562) ศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อ การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผล
การศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ มีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได้รอ้ ยละ 60.00
5. ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านกระบวนการในการให้บ ริก าร และด้า นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ในจังหวัดสงขลา
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพล ได้ร้อยละ 34.3 สอดคล้องกับการศึกษาของทรงพล สุกรีวนัส
(2562) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนี ยมของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริม
การตลาด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย มของประชากร Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของคอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ โครงการมีสงิ่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ฟิ ตเนส สระว่ายนํ้ า
สนามเด็กเล่น ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูง โครงการทีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกทีม่ คี วามพร้อม
เป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภค เพราะฉะนัน้ การจัดสรรสิง่ อํานวย
ความสะดวกให้มคี วามพร้อมจึงเป็ นอีกปั จจัยทีส่ ําคัญอีกปั จจัยหนึ่ง
2. ด้านบุคคล พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ความพยายามของพนักงานใน
การปฏิบตั งิ านตามแผนงานทีว่ างไว้ดว้ ยความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความตัง้ ใจในการทํางานทุกครัง้

ความกระตือรือร้นในการทํางานจะเป็ นพลังอย่างหนึ่งทีท่ าํ ให้พนักงานขายสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ลงได้ เป็ นคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องพนักงานขายทีน่ ายจ้างพึงปรารถนา
3. ด้านผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียม มีวสั ดุและโครงสร้างของโครงการมีความแข็งแรง ทนทาน
โครงการควรเลือกใช้วสั ดุและโครงสร้างทีม่ คี วามทนทาน ติดตัง้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีอายุการใช้
งานได้นาน
4. ด้านราคา ราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ โครงการควรมีการตัง้ ราคาสินค้าให้ดงึ ดูดผูบ้ ริโภค
ได้นัน้ เป็ นปั จจัยสําคัญทีจ่ ะช่วยกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคนัน้ เกิดความรูส้ กึ ตื่นเต้นและช่วยเพิม่ ยอดขายให้กบั
ธุรกิจได้ คือ การตัง้ ราคาให้มคี วามเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
5. ด้านกระบวนการในการให้บริการ พนักงานดําเนินการในการซื้อขายอย่างละเอียด รอบคอบ
โครงการทีม่ พี นักงาน ทัง้ นี้เนื่องจากการขายสินค้ากับพนักงานขายถือเป็ นของคู่กนั ก็ว่าได้ และคุณสมบัติ
ของพนักงานขายที่ดเี ป็ นเรื่องสําคัญมาก การแนะนํ าสินค้าที่ดที ่สี ุด เหมาะสมทีส่ ุดให้ลูกค้า สามารถให้
ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าได้อย่างละเอียด และเข้าใจได้งา่ ย
6. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย สภาพแวดล้อมโดยรอบทีต่ งั ้ โครงการมีความเหมาะสมและปลอดภัย
โครงการควรการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับการใช้ชวี ติ ประจําวัน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผูอ้ ยู่อาศัย
ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะ สิง่ อํานวยความสะดวกในชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้สะดวกและปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
7. ด้านการส่งเสริมการตลาด การให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสือ่ ต่างๆ เพือ่ ให้เข้าใจรูปแบบของโครงการ
มากขึน้ การโฆษณาของโครงการ เป็ นการนําเสนอต่อสาธารณชน เพื่อบอกข่าวสารสินค้าแก่คนจํานวน
มากไม่เจาะจงเฉพาะตัวหรือกลุ่มข่าวสารต้องมีความเป็ นสากล เข้าใจได้ทวไปกระตุ
ั่
้นให้เกิดการรับรู้ และ
พฤติกรรมการซือ้
การตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมในจังหวัดสงขลา
1. ด้านการประเมินทางเลือก ท่านตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เพราะชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของโครงการ ทัง้ นี้เนื่องจากชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาล
ใจทีจ่ ะใช้สนิ ค้าและบริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผูบ้ ริโภคกับผูใ้ ห้บริการ
2. ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ท่านรูส้ กึ ถึงความคุม้ ค่าจากการซื้อคอนโดมิเนียม ทัง้ นี้เนื่องจาก
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมและถนนเส้นสําคัญทีเ่ ชื่อมต่อไปยังสถานทีต่ ่าง ๆ ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ การออกแบบคอนโดมิเนียมยังเน้นไปทีก่ ารใช้สอยพื้นทีอ่ ย่างคุ้มค่าและมีสงิ่
อํานวยความสะดวกทีจ่ าํ เป็ นอย่างครบครัน
3. ด้านการตัดสินใจซื้อ ท่านตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เพราะตรงกับความต้องการของท่ าน
ทัง้ นี้เนื่องจากคอนโดมิเนียมมีคุณสมบัตติ รงกับความต้องการ มีทาํ เลทีด่ ี การบริการสิง่ อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ทีพ่ ร้อมและมีลกั ษณะทีต่ รงกับความต้องการกับไลฟ์ สไตล์ของผูอ้ ยู่อาศัยก่อนตัดสินใจคอนโดมิเนียม
4. ด้านการค้นหาข้อมูล ท่านได้เข้าชมห้องตัวอย่างคอนโดมิเนียมก่อนการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภค ส่วนใหญ่เมื่อได้เข้าชมห้องตัวอย่าง เพราะ

จะได้ทราบถึงรายละเอียดของห้อง ความกว้างของห้อง พื้นที่ใช้สอย ได้เห็นถึงความสะดวกสบายที่จะ
ได้รบั จากการซือ้ คอนโดมิเนียม
5. ด้านการรับรูถ้ งึ ปั ญหา ท่านตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เพราะความสะดวกสบายต่างๆ ทีจ่ ะ
ได้รบั ทัง้ นี้เนื่องจากความสะดวกภายในคอนโดมิเนียมนัน้ ก็มหี ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นพืน้ ทีใ่ ช้สอยของ
ห้อง ลอบบี้ Wi-fi ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ทุกทีภ่ ายในคอนโดมิเนียม ทีจ่ อดรถ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาเพิม่ เติมในเชิงลึกด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
แบบกลุ่ม เพือ่ เพิม่ ความเข้าใจเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม
2. ควรมีการสํารวจไปในพืน้ ทีเ่ มืองใหญ่ๆ อื่น เนื่องจากมีจํานวนประชาชนกระจุกตัวอยู่ตามหัว
เมืองใหญ่ๆ มากขึน้ เพือ่ ศึกษาว่า แต่ละพืน้ ทีน่ นั ้ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
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