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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในจังหวัดขอนแกน
The  factors infl uencing the decision of  purchasing  condominium

of the population in Khon Kaen Province

พรทิวา พระวงษ* 

 ศิริพร นอยวงศ**

บทคัดยอ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือ ศกึษาปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินยีม

ของผูบริโภค ในจังหวัดขอนแกน ใชการวิจัยแบบสํารวจภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูล จากกลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือผูที่พิจารณาจะซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดขอนแกน

ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 

383 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

 1.  ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา คุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง

ระดับสูงสุด 

 2. ดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ราคาเหมาะสมกับขนาดหองระดับสูงสุด 

 3.  ดานทําเลที่ตั้งโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีสภาพแวดลอมที่ดีระดับสูงสุด 

 4.  ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานขายมีอัธยาศัยที่ดี

มีคุณภาพในการนําเสนอระดับสูงสุด 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, สวนประสมทางการตลาด

Abstract
 The purpose of this research was to study the marketing mix factors associated with the 

decision of   customers buying a condominium in Khon Kaen. This research was surveyed by 

questionnaire with information from the sample consisted of consumers who purchased 

a condominium. or who considered to buy the condominium in Khon Kaen. The exact population 
was unknown but using by convenience sampling method, of the 383 people. Data analyzed 

by percentage mean and standard deviation. The results showed that the Marketing Mix overall 

level was at the “much” level and considering in each aspect found that:
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 1. The overall product was at the “much” level. Considering each item found the quality 

of materials construction was at the highest level.

 2. The price was at the high level as a whole, the considering each item; the suitable price 

for the room size was at the highest.

 3.  The location was at the high level as a whole. Considering each item; the 

environment was at the highest.

 4.  The promotion of the overall marketing aspect was at “high” level as a whole. 

Considering each item found that the sales staff had good presentation was at the highest.

Keywords: Decision making, The Marketing Mix.

1.  บทนํา

 ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในจงัหวัดขอนแกน โดยเฉพาะอาคารชุดหรือคอนโดมิเนยีม

ในตัวเมืองจังหวัดขอนแกนไดเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก 

จากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจอาคารชุดในจังหวัด

ขอนแกน ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 พบวา มีผูประกอบ

การธุรกิจ คอนโดมิเนียมจํานวน 21 ราย ประกอบดวย

ผูประกอบการทองถิน่ 19 ราย มจีาํนวนโครงการทีล่งทนุ 

24 โครงการ และผูประกอบการจากกรุงเทพมหานคร 
2 ราย มจีาํนวนโครงการท่ีลงทุน 5 โครงการ จาํนวนอาคาร

ทั้งสิ้น 51 อาคาร 6,836 ยูนิต ซึ่งโครงการสวนใหญ

จะตั้งอยูบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยขอนแกน และถนน

สายหลักในเขตเทศบาลนครขอนแกน โดยเปนโครงการ

ขนาดไมเกิน 79 ยนูติ จาํนวน 21 โครงการ โครงการขนาด

ตั้งแต 80 ยูนิตขึ้นไป จํานวน 8 โครงการ (ธนาคารแหง

ประเทศไทย สาํนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555)

จังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดที่เหมาะตอการลงทุนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย เปนศูนยกลางของภาคอีสาน มีลักษณะ
ความเปนเมืองสูง มีความหนาแนนในการอยูอาศัย 

และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงมกีารพัฒนาอยาง

ตอเนื่องท้ังในดานธุรกิจและการศึกษา เปนปจจัยนําไปสู

ความตองการท่ีอยูอาศยัใจกลางเมืองประเภทคอนโดมิเนยีม

ทีส่าํคญัยอดเงนิฝากรวมจงัหวดัขอนแกนมสีงูกวา 7 หมืน่

ลานบาท และเติบโตตอเนื่องทุกป

 ในอดีตคอนโดมิเนียมเปนเร่ืองใหมของชาว

ขอนแกน แตชวง 2 ปที่ผานมาจะเห็นไดวา มีความนิยม

ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดขอนแกนของกลุมวัยทํางาน

เพิม่สงูมาก เนือ่งจากรปูแบบการดาํเนนิชวีติ (Life style) 

คนรุนใหมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการใชชีวิต

มากข้ึน ตลอดจนการวางผังเมืองขอนแกนเอื้อตอการ

อยูอาศัยใจกลางเมือง (ผูจัดการออนไลน, 2555)

 จากเหตผุลขางตน จงึทาํใหผูวจิยัเหน็ความสาํคญั

ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในจังหวัดขอนแกน 

โดยหวังวาผลการศึกษาคร้ังนี้จะสามารถใชเปนแนวทาง

ใหกับผูประกอบการ  และผูที่สนใจท่ีจะทําธุรกิจ

อสงัหารมิทรัพย นอกจากนีส้ามารถเปนแนวทางชวยเหลอื
ผูประกอบการในการวางแผนกลยุทธการแขงขันไดอยาง

เหมาะสมตอไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค

 เพือ่ศกึษาปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภค ใน

จังหวัดขอนแกน 

3.  ขอบเขตดานเน้ือหา

 3.1 สวนประสมทางการตลาด

  3.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) 
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  3.1.2 ราคา (Price) 

  3.1.3 ทําเลที่ตั้ง (Place) 

  3.1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 3.2 การตัดสินใจ/กระบวนการตัดสินใจซื้อ

  3.2.1 ขัน้กอนการซือ้ (Prepurchase stage)
  3.2.2 ขั้นการซื้อ (Purchase stage)

  3.2.3 ขัน้ภายหลงัการซือ้ (Postpurchase stage)

4.  วิธีการศึกษา

 เปนการวิจยัแบบสํารวจภาคสนาม (Field Survey
Research) โดยรวบรวมวเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประชากรที่ใชการศึกษาคือ ผูบริโภค

ทีซ่ือ้คอนโดมเินยีม หรอืผูทีพ่จิารณาจะซือ้คอนโดมเินยีม 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน โดยการสุมแบบสะดวก (Convenience

Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีสมบูรณรวมท้ังส้ิน 

383 ตัวอยาง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม

ที่สรางขึ้นจากขอคําถามตางๆ ที่พัฒนาและปรับปรุงจาก

การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ เพือ่นาํ

มาสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.  ผลการศึกษา
 1. ขอมลูสวนบคุคล พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54 อายุ 26 – 30 ป 

รอยละ 29 มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน รอยละ 53.30 

มกีารศึกษาระดับปรญิญาตรี รอยละ 52 มอีาชพีพนกังาน

บริษัทเอกชน รอยละ 44.70 มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 
20,000 บาท รอยละ 49.30 มีจํานวนสมาชิก 3 – 4 คน 

รอยละ 50.70 

 2.  สวนประสมทางการตลาด พบวา สวนประสม

ทางการตลาดโดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.98 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนประสมทางการตลาด 

อยูในระดับมากทุกดาน สามารถพิจารณาสวนประสม

ทางการตลาดในดานตาง ๆ ดังนี้

  2.1 ดานผลติภณัฑโดยรวม อยูในระดับมาก 

มคีาเฉล่ีย 4.02 โดยดานผลิตภณัฑทีม่ากท่ีสดุคอื คณุภาพ

ของวัสดุที่ใชในการกอสราง ( = 4.20) รองลงมาคือ 

เฟอรนิเจอรภายในคอนโดมิเนียมมีคุณภาพดี ( = 4.14) 
ออกแบบสวยงามทันสมยั ( = 4.13) พืน้ท่ีใชสอยเหมาะสม

( = 4.07) มีพื้นที่จอดรถกวางขวาง ( = 4.00) ความมี

ชื่อเสียงของโครงการ ( = 3.99) มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ในโครงการ ( = 3.97) รับประกันความเสียหายของวัสดุ

ภายในหอง ( = 3.94) รับประกันซอมแซมหลังการขาย 

( = 3.90) มีคลับเฮาส/สโมสร ( = 3.88) 

   2.2 ดานราคาโดยรวม อยูในระดับมาก 
มคีาเฉลีย่ 3.96 โดยดานราคาทีม่ากทีส่ดุคอื ราคาเหมาะสม
กับขนาดหอง ( = 4.03) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้ง ( = 3.99) ระยะเวลา
ผอนชาํระยาวนาน ( = 3.96) ใหสวนลดในวันโอนกรรมสทิธิ ์

( = 3.92) อัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารตํ่า ( = 3.91)

  2.3 ดานทําเลท่ีตั้งโดยรวม อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.02 โดยดานทําเลที่ตั้ งที่มากที่สุดคือ 

มสีภาพแวดลอมท่ีด ี( = 4.16) รองลงมาคือ ความสะดวก

ในการเดินทาง ( = 4.12) ใกลระบบขนสง ( = 3.96) ใกล

แหลงชุมชน ( = 3.94) อยูใจกลางเมืองมีภูมิทัศนที่

โดดเดนสวยงาม ( = 3.92) 

  2.4  ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 

อยูในระดับมาก มคีาเฉล่ีย 3.92 โดยดานการสงเสริมการ

ตลาดทีม่ากทีส่ดุคอื พนกังานขายมอีธัยาศัยท่ีดมีคีณุภาพ

ในการนําเสนอ ( = 3.99) รองลงมาคือ การมอบสวนลด
พิเศษ ( = 3.98) การโฆษณาประชาสัมพันธผานทุกสื่อ

( = 3.92) การจัดอีเวนทออก บูธตามสถานท่ีตาง ๆ เชน 

ศูนยการคา หางสรรพสินคา เปนตน ( = 3.81)

 3. การตัดสินใจซื้อ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมงีบประมาณในการซ้ือตํา่กวา 1 ลานบาท รอยละ

40.70 มีวัตถุประสงคหลักในการซื้อเพื่ออยูอาศัยถาวร 

รอยละ 48.30 มคีวามตองการขนาดพืน้ท่ี 31 – 40 ตารางเมตร
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รอยละ 35.20 ตัวทานเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

รอยละ 38.10 

6.  การอภิปรายผล

 ผลการศกึษาในงานวจิยัเรือ่ง “ปจจยัทีม่อีทิธพิล

ตอการตัดสนิใจซ้ือคอนโดมิเนยีมของประชากรในจังหวัด

ขอนแกน” สามารถอภิปรายผลไดดงันี ้ ปจจยัทีม่อีทิธพิล

ตอการตัดสนิใจซ้ือคอนโดมิเนยีมของประชากรในจังหวัด

ขอนแกน โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา

 1.  ดานผลิตภัณฑและดานทําเลท่ีตั้ง มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ทั้งนี้เปนเพราะวาส่ิงที่ผูซื้อ

ใหความสําคัญคือ ในดานผลิตภัณฑผูซื้อใหความสําคัญ

กับคุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง เพราะตองการ

คอนโดมิเนียมที่ใชวัสดุที่มีคุณภาพคงทนตอการใชงาน

คุมคากับการตัดสินใจซื้อ Etzel, Walker and Stanton 

(1997) กลาววา ผลิตภัณฑ คือ ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของผูซือ้ ดงันัน้จงึถอืวา ธรุกจิจะ

ขายผลประโยชนในตัวผลิตภัณฑไมใชขายตัวผลิตภัณฑ

อยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษณะ 

ฟกสขุจิตต (2550) ทีพ่บวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตดัสินใจ
เลอืกท่ีอยูอาศัย อนัดบัหน่ึงคอื ดานผลิตภณัฑในเร่ืองวัสดุ

ที่ใชในการกอสราง และในดานทําเลท่ีตั้งผูซื้อใหความ

สําคัญกับมีสภาพแวดลอมที่ดี เนื่องจากผูซื้อตองการมี

สภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัยในการอยูอาศัย 

 2. ดานราคา มผีลตอการตดัสินใจซ้ือ รองลงมา 

ทั้งนี้เปนเพราะวา นอกจากการคุณภาพของวัสดุใน

การกอสรางและมีสภาพแวดลอมที่ดี เรื่องของราคา

ตองเหมาะสมกับรายไดของครอบครัวดวย Kotler and 

Armstrong (1999) กลาววา ลกัษณะของราคาก็คอื ราคา
เปนมูลคาของสินคาและบริการ ราคาเปนจํานวนเงิน

และ/หรือสิ่งอื่นที่จําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

และบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สรัลรัชว 

สุรธรรมทวี และ กฤษฎา พัชรวานิช (2011) ที่พบวา 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามากท่ีสุด 

การซ้ือจะเพ่ิมขึ้นหากผูซื้อสามารถชําระเปนเงินดาวน

และผอนชําระในสวนที่เหลือกับสถาบันการเงินได 

 3.  ดานการสงเสริมการตลาด มผีลตอการตัดสนิใจ
ซื้อนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูซื้อเล็งเห็นวาโครงการ

สรางคอนโดมิเนียมไมมีการประชาสัมพันธที่ดีและทั่วถึง

7.  สรุปและขอเสนอแนะ

 บทสรุปผลการวิจัย

  จากผลการวิจยัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิใจ

ซื้อคอนโดมิเนียมในคร้ังนี้ พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดลวนแลวมีความเก่ียวของกัน ดังนั้น 

ผูประกอบการจงึจาํเปนตองใหความสาํคญักบัปจจยัทีพ่บ

จากงานวิจัย เพื่อใชในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจได

อยางเหมาะสมและเปนประโยชนในการเตรียมความ

พรอมในการเขาสูอาเซียนในอนาคต

 ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช

  1.1 ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจะตอง

สรางความแตกตางดานผลิตภัณฑในการออกแบบ

คอนโดมิเนียมที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ประกอบดวย 

คุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง เฟอรนิเจอรภายใน

คอนโดมิเนียมมีคุณภาพดี ออกแบบสวยงามทันสมัย 

พื้นท่ีใชสอยเหมาะสม มีพื้นท่ีจอดรถกวางขวาง ความมี

ชือ่เสยีงของโครงการ มสีิง่อาํนวยความสะดวกในโครงการ 

รับประกันความเสียหายของวัสดุภายในหอง รับประกัน
ซอมแซมหลังการขาย มีคลับเฮาส/สโมสร 

  1.2 ผูประกอบการอสังหารมิทรพัยจะตองหา

ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมและมีสภาพแวดลอมดี สามารถ
อํานวยความสะดวกแกลูกคา ประกอบดวย สภาพแวดลอมที่ดี 

ความสะดวกในการเดินทาง ใกลระบบขนสง ใกลแหลง

ชุมชน อยูใจกลางเมืองมีภูมิทัศนที่โดดเดนสวยงาม 
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 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป

  ควรศกึษาถงึความพงึพอใจของผูอยูอาศยัตอ

คอนโดมิเนียม เพื่อทําใหทราบความตองการของลูกคา 

และนาํผลท่ีไดไปกาํหนดกลยทุธทางการตลาดท่ีเหมาะสม
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