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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

คอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 390 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้าน
กระบวนการ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต 
ด้านวัตถุประสงค์ ประเภทคอนโดมิเนียม การตกแต่ง ขนาดห้อง บุคคลที่มีอิทธิพล ระยะเวลาในการเลือก ระยะเวลา
ครอบครอง แหล่งข้อมูลและราคาคอนโดมิเนียมต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, การเลือกซื้อ, คอนโดมิเนียม  
 

Abstract 
 The main objective of this quantitative research was to study factor affecting consumer 
behavior on purchasing condominium in Phuket Province. Questionnaire was used as the data 
collection instrument with the sample group consisted of 390 consumers in Phuket Province. 
Statistics used for the analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and F-test. The finding revealed that an overall of the 7P’s marketing mix affecting consumer 
behavior on purchasing condominium in Phuket Province was at high level: product, physical 
evidence, price, promotion, people, place and process, respectively. Moreover, the study showed 
that different of behavior data regarding purpose, type of condominium, decoration, size, a person 
participated in the decision-making process, decision period, holding period, data source and price 
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were influencing the 7P’s marketing mix affecting consumer behavior on purchasing condominium 
in Phuket Province at the statistical significant difference level of 0.05.  
Keyword: Consumer behavior, Purchasing, Condominium 
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1. บทนำ 
 ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านอาหาร 
เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนับเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ เพราะนอกจาก
จะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ทั้งยังช่วย
ส่งเสริมการออมหรือการลงทุนระยะยาว แต่จากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ความต้องการที่อยู่
อาศัยมีอัตราเพิ ่มสูงแบบแปรผันตามกัน โดยเฉพาะใน เมืองใหญ่ๆ หรือพื ้นที ่ท่องเที ่ยว ที ่อาศัยการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวดิ ่งมาแทนที่อสังหาริมทรัพย์แนวราบ (อมลวรรณ สุดใจ, 2559: 2) สอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันที่กลายเป็นสังคมในแนวดิ่ง เนื่องจากในเมืองใหญ่ๆ จะมีผู้คนเข้ามาทำงานและพักอาศัยเป็น
จำนวนมาก หากแต่พื้นที่ในตัวเมืองมีจำกัด ดังนั้น จึงมีการก่อสร้างอาคารสูงๆ ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารพาณชิย์
และคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ที่การคมนาคมสะดวก ก็จะมีการสร้างอาคารเหล่านี้ขึ้นมารองรับ ผู้คนจึงใช้
ชีวิตในแนวดิ่งอยู่ตามตึกต่างๆ หรือห้องชุดที่มีพื้นท่ีจำกัด (ประภัสสร เสวิกุล, 2557: 3)  
 คอนโดมิเนียมจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งจากการซื้อเพื่อ
อยู่อาศัยจริงและเก็งกำไร ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตอ้งการคอนโดมเินียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นและเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในระยะยาว ประกอบกับ
จุดเปลี่ยนของพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้บริโภคที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ได้หันมาให้ความสนใจกับที่
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมากข้ึน เนื่องจากสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันไดเ้ป็นอย่างดี ทั้ง
ในด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ สาธารณูปโภคต่างๆ รูปแบบการ
ตกแต่งอาคาร รวมถึงงบประมาณที่ไม่บานปลายมากนักเมื่อเทียบกับโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  (นิตยา 
รู้จัก, 2559: 4) 

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มี
พื้นที่เพียง 543,034 ตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว จึงทำให้มีประชากรมากถึง 402,017 คน ทำให้มี
ความหนาแน่นของพื้นที่มาก โดยในอำเภอเมือง มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 1,066.4  คน/ ตารางกิโลเมตร 
รองลงมา คือ อำเภอกะทู้  มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 831.9 คน/ ตารางกิโลเมตรและอำเภอถลาง มีความ
หนาแน่นของประชากรเท่ากับ 395.0 คน/ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ (สำนักงานสถิติ จังหวัดภูเก็ต, 2560: 5) ทำให้
อสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง ประเภทคอนโดมิเนียม ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ต โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 มีคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 19,345 ยูนิต มีอัตราดูดซับหรือมียอดขายแล้ว 77% จำนวน 14,895 
ยูนิต เหลืออีก 4,450 ยูนิตที่อยู่ระหว่างกระบวนการขาย โดยทำเลอำเภอเมือง มีซัพพลายมากท่ีสุด คือ 9,160 ยูนิต 
หรือเทียบเป็น 47% ของจำนวนคอนโดทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต และมีอัตราขายได้ 81% รองลงมา คือ อำเภอถลาง 
มีคอนโดมิเนียม 5,128 ยูนิต หรือเทียบเป็น 27% ของจำนวนคอนโดทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต และมีอัตราขายได้ 
73% และอำเภอกะทู้ อยู่ระหว่างกระบวนการขาย 5,057 ยูนิต หรือเทียบเป็น 26% ของจำนวนคอนโดทั้งหมดใน
จังหวัดภูเก็ต และมีอัตราขายได้ 74% (คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2561: 3) 
 จากประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัย เกิดความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับการที่ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ได้ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตเพื่อ
การอยู่อาศัยและการลงทุน จึงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่งประเภทคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ได้แก่ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mixed Factors (7Ps) 
เนื่องจากเป็นการจัดการทางการตลาดของการบริการแบบผสมผสานหรือบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลือกซื ้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ด้วยหลัก 6Ws 1H สามารถจำแนกออกได้เป็นเป้าหมาย ประเภท
คอนโดมิเนียมที่ซื้อ ลักษณะคอนโดมิเนียม การตกแต่ง ขนาดห้อง ช้ัน เหตุผลในการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพล ระยะเวลา
ในการเลือก ระยะเวลาในการครอบครอง แหล่งข้อมูล ราคาและวิธีการซื้อ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยย่อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของคอนโดมิเนียม เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ทำให้สามารถสร้างคอนโดมิเนียมที่ตอบสนองตาม
ความต้องการของผู้บริโภคได้และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพิจารณา
คอนโดมิเนียมที่ตอบสนองตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตนเองมากที่สุด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต 
2.2 เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนยีม

ในจังหวัดภูเก็ต  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดภูเก็ต    
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย โดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี้   
3.1 บริบทเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต  

 ภูเก็ตถือเป็นพื้นที่ตากอากาศระดับโลกที่มีบ้านพักตากอากาศระดับหรู รวมถึงคอนโดมิเนียมสำหรับซื้อ
ขายมากมาย ตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่สุดในเอเชีย โดยตลาดมีการ
ขยายตัวตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533 พร้อม ๆ ไปกับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ต ภูเก็ตมีการวางตำแหน่ง
ทางด้านการตลาดคอนโดมิเนียมที่เหมาะสม อีกทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกและให้ความ
บันเทิงระดับโลก และมีสนามบินนานาชาติ ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก นักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกที่
จะลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ตเนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราแบบตะวันตกกับวิถี
ชีวิตแบบประเทศแถบร้อนชื้น (ซีบีอาร์อีประเทศไทย, 2558) คอนโดมิเนียมในภูเก็ต สามารถแบ่งเป็นระดับได้ดังนี้ 
(1) คอนโดมิเนียมระดับหรู (Luxury) ราคาของห้องคอนโดมิเนียมระดับหรูในภูเก็ตจะอยู่ที่ราคา 100,000 บาทต่อ
ตารางเมตรขึ้นไป คอนโดมิเนียมระดับหรูในภูเก็ตส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี  มีทิวทัศน์ของทะเลและอยู่ใกล้
ชายหาด โดยมากจะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีปริมาณความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยน้อย ซึ่งทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูง 
คอนโดมิเนียมระดับหรูจะได้รับการบริหารโดยบริษัทระดับมืออาชีพหรือโดยโรงแรมในบางกรณี พื้นที่ส่วนกลาง
ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย ห้องพักชั้นบนสุด (เพนท์เฮ้าต์) ในโครงการคอนโดมิเนียมระดับ
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หรูหลายแห่งมีสระว่ายน้ำส่วนตัว เช่น เดอะไฮท์ และอันดารา เรสซิเดนซ์ (2) คอนโดมิเนียมระดับสูง (High-End) 
ห้องคอนโดมิเนียมระดับสูงในภูเก็ต มีราคาระหว่าง 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อตารางเมตร คอนโดมิเนียม
ระดับสูงในภูเก็ตส่วนมากมีทิวทัศน์ของทะเลที ่ดี แต่ไม่ใช่ทั ้งหมดและส่วนใหญ่จะตั ้งอยู ่ใกล้กับชายหาด 
คอนโดมิเนียมระดับสูงจะได้รับการบริหารโดยบริษัทระดับมืออาชีพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง เช่น สระ
ว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย (3) คอนโดมิเนียมระดับกลาง (Mid-Range) ห้องคอนโดมิเนียมระดับกลางในภูเก็ต มี
ราคาต่ำกว่า 80,000 บาทต่อตารางเมตร คอนโดมิเนียมระดับกลางส่วนใหญ่จะไม่มีทิวทัศน์ของทะเล แต่จะตั้งอยู่ไม่
ไกลจากชายหาด ราคาของลักษณะ 1 ห้องนอนในโครงการระดับกลางจะเริ ่มตั ้งแต่ 5 ล ้านบาท และ (4) 
คอนโดมิเนียมระดับล่าง (Entry-Level) ห้องคอนโดมิเนียมระดับล่างในภูเก็ต มีราคาต่ำกว่า 40,000 บาทต่อตาราง
เมตร ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีราบไม่ติดชายทะเลบนตัวเกาะ มักจะเป็นโครงการระดับล่างซึ่งเน้นไปท่ีตลาดท้องถิ่น  

3.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค   
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่จะประเมินผลและให้ได้มาซึ่ง

การใช้สินค้าและบริการ โดยจะมีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไป ในการวิจัยนี้ ได้ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย 6W’s 1H (Engle, Blackwel and 
Miniard, 1995: 115-116 อ้างถึงใน วาทินี ภู่แก้ว, 2559: 11) เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการทราบ ซึ่งหลัก 6Ws และ 
1H คือ (1) ใครคือตลาดเป้าหมาย เพื่อทราบลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพฤติกรรมใน
การซื้อและการใช้ของกลุ่มเป้าหมาย (2) ตลาดซื้ออะไร หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า จริง ๆ แล้วลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์
นั้นไปทำอะไร เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ถูกทางและสร้างจุดขายที่ถูกต้อง (3) ทำไมจึงซื้อ เพื่อทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาจมีหลายประการ แต่จะมีเหตุผลที่สำคัญที่สุดเป็นตัว
ตัดสินใจและทำให้ตัดสินใจซื้อ การเข้าใจถึงหลักการนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและรักษาคุณสมบัติในส่วนที่
สามารถตอบสนองเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าตัดสนิใจซื้อได ้(4) ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ในการตัดสินใจซื้อ อาจมีบุคคลอื่น
ที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพราะผู้ที่ทำหน้าที่ซื้ออาจไม่ใช่ผู้ที่ใช้สินค้าโดยตรง อาจใช้ร่วมกันหลาย
คนหรืออาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากนัก จึงต้องอาศัยผู้รู้หรือกลุ่มผู้ซื้อเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (5) ซื้อ
เมื่อใด เพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อของลูกค้า เพื่อเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอและเตรียมแผนการส่งเสริม
การตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีการบริโภคมากในบางฤดูกาล (6) ซื้อท่ีไหน เพื่อทราบถึงแหล่ง
ที่ลูกค้านิยมหรือสะดวกที่จะไปซื้อ เพื่อการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม  และ 
(7) ซื้ออย่างไร เพื่อทราบถึงวิธีการซื้อของลูกค้าว่ามีขั้นตอนการซื้ออย่างไร ตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหา ทำการค้นหา
ข้อมูลเพื่อแกไ้ขหรือลดปัญหานั้น ๆ ทำการประเมินทางเลือกในการแก้ไขหรือลดปัญหานั้น ๆ การประเมินทางเลือก
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซื้ออย่างไร จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด โดยสรุป ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้หลักการ 6Ws และ 1H จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อยา่ง
เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาว่าใครคือตลาดเป้าหมาย ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นั้นไปทำอะไร ทำไมจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมใน
การซื้อ ซื้อเมื่อใด ซื้อท่ีไหนและซื้ออย่างไร  
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3.3 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค  
 กระบวนการซื้อที่อยู่อาศัยใช้ระยะเวลายาวนานกว่าการบริโภคสินค้าประเภทอื่น อีกทั้งเป็นการตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน (บัณฑิต  จุลาสัย, 2551: 26-28) ได้แก่ (1) การตระหนักรู้ ความอยาก 
(Wants) ซื้อที่อยู่อาศัยนั้นมีอยู่ตลอดเวลา แต่จะเปลี่ยนเป็นความต้องการ (Needs) ซื้อที่อยู่อาศัยเมื่อผู้บริโภคมี
ความจำเป็นหรือตระหนักรู้ โดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่อยู่อาศัยที่มาจากสาเหตุทางด้านกายภาพ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย
แบบเดิมคับแคบ มีปัญหาสภาพแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยในทรัพย์สินเนื่องจากโจรภัยหรืออัคคีภัย ปัจจัย
ดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ในการซื้อที่อยู่อาศัย (2) การรวบรวมข้อมูล แม้ว่าผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะได้
รวบรวมและพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมาบ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ข้อมูลทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น ใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกลงไปในรายละเอียด อย่างเช่นในเรื่องรูปแบบ โดยทั่วไปกลุ่มรวบรวมข้อมลู
จะใช้เวลาประมาณหนึ่งปี (3) การประเมินทางเลือกของผู้ซื้อ ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะใช้เวลาในช่วง 3-6 เดือน สำรวจ
โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในทิศทางหรือบริเวณใกล้เคียงกัน ระดับราคาและรูปแบบใกล้เคียงกัน เป็นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้ อีกทั้งพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้น (4) การตัดสินใจซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อที่อยู่
อาศัยผ่านขบวนการมาแล้ว 3 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนนี้ ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีข้อมูลมากพอพร้อมตัดสินใจแล้ว หากส่วนใหญ่ยัง
กังวลใจไม่กล้าตัดสินใจ ด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือมีปัจจัยลบมากระทบจิตใจ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ปัจจัย
บวกทีจ่ะช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อ คือ ข้อเสนอของโครงการที่จูงใจ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กระบวนการซื้อที่อยู่อาศัยจึง
จบลงเมื่อเกิดการตัดสินใจซื้อ โดยสรุป กระบวนการซื้อที่อยู่อาศัยจึงประกอบด้วยการตระหนักรู้ถึงความต้องการของตัวเอง
ที่จะมีบ้าน จากนั้นจึงมีการรวบรวมขอ้มูลและประเมินทางเลือกของผู้ซื้อ ส่วนขั้นตอนสุดท้าย คือ การตัดสินใจซื้อ    

3.4 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ (นาราทิพย์ ว่องเจริญ

พืชผล, 2556: 33) (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ (2) ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความ
จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 
(3) การจัดจำหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื ่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า
และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพื่อ
เตือนความทรงจำ (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ (5) 
พนักงาน (People) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง (6) การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: 
TQM) ตัวอย่างของคอนโดมิเนียมที่จะต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า (Customer Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆ (7) 
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กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
(Customer Satisfaction) โดยสรุป ผู้ประกอบการจึงต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคด้วยเครื ่องมือส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ซึ่งประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) พนักงาน (People) 
การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process)  

3.5 กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัด

ภูเก็ต” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา  4. อาชีพหลัก 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 6. จำนวนสมาชิก 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
5. ด้านพนักงาน 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  
7. ด้านกระบวนการ  
 

พฤติกรรมผู้บริโภค  
1. วัตถุประสงค ์  7. บุคคลที่มีอิทธิพล 
2. ประเภทคอนโดมิเนยีม 8. ระยะเวลาในการเลือก 
3. ลักษณะคอนโดมิเนยีม 9. ระยะเวลาครอบครอง 
4. การตกแต่ง  10. แหล่งข้อมูล  
5. ขนาดห้อง  11. ราคา  
6. ช้ัน   12. วิธีการซื้อ 

 
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีประชากรเป็นผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561 จำนวน 14,895 คน 
(คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2561: 3) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้สูตรของ Yamane/ ในการ
คำนวณ (Yamane/, 1970: 580-581,  อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูต,  2548: 52-53) ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
390 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยจำแนกตามจำนวนผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมเินยีม
แต่ละอำเภอในจังหวัดภูเก็ต สถานท่ีในการเก็บข้อมูล คือ คอนโดมิเนียมในอำเภอเมือง อำเภอถลางและอำเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean:

X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ค่าสถิต ิt-test และค่าสถิติ One Way ANOVA   
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต  
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยจริงแห่งที่สองเนื่องจากต้องการความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจริงแห่ง
แรก คิดเป็นร้อยละ 32.3 (2) ส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบ 1 ห้องนอน คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมา คือ 
แบบสตูดิโอ คิดเป็นร้อยละ 36.2 (3) ส่วนใหญ่นิยมซื้อคอนโดมิเนียมที่ตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
95.6 รองลงมา คือ ยังไม่ได้ตกแต่งภายใน พบเพียงร้อยละ 4.4 (4) นิยมเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่มีการตกแต่งแบบ 
โมเดิร์น คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมา คือ คลาสสิก คิดเป็นร้อยละ 27.4 (5) ส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่มี
ขนาด 25-45 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา คือ ขนาด 46-66 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.8 (6) 
ส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมชั้นที่ 1-5 คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมา คือ ชั้นที่ 6-10 คิดเป็นร้อยละ 26.7 (7) 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มตัวอย่าง คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา 
คือ ตัดสินใจด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 40.5 (8) มีระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกคอนโดมิเนียมก่อนตัดสินใจซื้อจริง 4-6 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา คือ 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.1 (9) มีการซื้อคอนโดมิเนียมล่าสดุ 6 เดือน-1 
ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ 1 ปี-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 (10) มีแหล่งข้อมูลในการซื้อคอนโดมิเนียม คือ 
เพื่อนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ จากโครงการโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 28.5 (11) ส่วนใหญ่ซื้อ
คอนโดมิเนียมราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ล้าน-1.5 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมา คือ ราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 
1.6 ล้าน-2 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 19.2 (12) ส่วนใหญ่ซื้อคอนโดมิเนียมด้วยการทำสินเชื่อกับธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 
51.3 รองลงมา คือ ซื้อสด คิดเป็นร้อยละ 39.7   
 5.2 ระดับของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดภูเก็ต  
 ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน

จังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับมาก  ( X =3.89) เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือก

ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตมากเป็นอันดับ 1 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.07) รองลงมา คือ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ (X =3.95) ด้านราคา (X =3.94) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X =3.92) ด้านพนักงาน (X =3.89) ด้าน

ช่องทางการจัดจำหน่าย (X =3.82) และด้านกระบวนการ (X =3.66) ตามลำดับ ดังรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที ่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ 
มีอิทธิพล 

1. ด้านผลติภณัฑ์  4.07 0.59 มาก 
2. ด้านราคา 3.94 0.64 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  3.82 0.55 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 3.92 0.64 มาก 
5. ด้านพนักงาน 3.89 0.63 มาก 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.95 0.69 มาก 
7. ด้านกระบวนการ 3.66 0.39 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.45 มาก 
 

 5.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต  
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่าผู ้บริโภคที ่มีพฤติกรรมในการเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต  
ด้านวัตถุประสงค์ ประเภทคอนโดมิเนียม การตกแต่ง ขนาดห้อง บุคคลที่มีอิทธิพล ระยะเวลาในการเลือก ระยะเวลา
ครอบครอง แหล่งข้อมูลและราคาคอนโดมิเนียมต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ลักษณะคอนโดมิเนียม ชั้นและวิธีการซื้อต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ดัง
รายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต  

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
1. วัตถุประสงค ์ F= 7.56* Sig.= .000 
2. ประเภทคอนโดมิเนยีม F= 30.03* Sig.= .000 
3. ลักษณะคอนโดมิเนยีม t= 0.20 Sig.= .841 
4. การตกแต่ง F= 4.80* Sig.= .001 
5. ขนาดห้อง F= 3.56* Sig.= .004 
6. ช้ัน F= 2.43 Sig.= .089 
7. บุคคลที่มีอิทธิพล F= 7.35* Sig.= .000 
8. ระยะเวลาในการเลือก F= 4.02* Sig.= .008 
9. ระยะเวลาครอบครอง F= 8.61* Sig.= .000 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
10. แหล่งข้อมูล F= 3.29* Sig.= .006 
11. ราคา F= 65.34* Sig.= .000 
12. วิธีการซื้อ F= 1.80 Sig.= .146 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเป็นที่

อยู ่อาศัยจริงแห่งที่สองเนื่องจากต้องการความสะดวก  ส่วนใหญ่เลือกซื้อคอนโดมิเนียมแบบ 1 ห้องนอน เป็น
คอนโดมิเนียมที่ตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้ว แบบโมเดิร์น ขนาด 25-45 ตารางเมตร ช้ันท่ี 1-5 โดยมีครอบครัวเป็นผู้
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกคอนโดมิเนียมก่อนตัดสินใจซื้อจริงประมาณ 
4-6 เดือน ส่วนใหญ่ซื้อคอนโดมิเนียมล่าสุด 6 เดือน-1 ปี มีแหล่งข้อมูลในการซื้อคอนโดมิเนียม คือ เพื่อนหรือคน
รู้จัก และซื้อคอนโดมิเนียมราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ล้าน-1.5 ล้าน ด้วยการทำสินเชื่อกับธนาคาร สอดคล้องกับผล
การศึกษาของอมลวรรณ สุดใจ (2559) ที ่ได ้ศ ึกษาวิจัย เร ื ่อง ปัจจัยทางการตลาดที ่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคสนใจคอนโดมิเนียมรูปแบบห้องสตูดิโอ 
สไตล์ของคอนโดมิเนียมเป็นแบบโมเดิร์น (สมัยใหม่) ขนาดของพื้นที่ใช้สอย 36-45 ตารางเมตร ราคาต่ำกว่า 2 ล้าน
บาท บุคคลที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอนโดมิเนียม คือ ครอบครัว วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียม คือ ใช้เพื ่อเป็นที่อยู ่อาศัย ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมของกลุ่มผู้บริโภคที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ มักเน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงให้ความสำคัญกับ
คอนโดมิเนียมที่มีการตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้วและเป็นแบบสมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ขนาดห้องมีความ
กะทัดรัด ดังจะเห็นได้จากความนิยมในการเลือกห้องที่มีขนาดเพียง 25-45 ตารางเมตรและมี 1 ห้องนอน เพื่อความ
คล่องตัวและลดเวลาในการทำความสะอาดหรือดูแลรักษา เลือกซื้อห้องที่มีราคาไม่สูงนัก โดยมีราคาอยู่ในช่วง
ระหว่าง 1 ล้าน-1.5 ล้าน  และเป็นห้องที่อยู่ในชั้นที่ 1-5 ซึ่งสอดคล้องกับราคาของคอนโดมิเนียม ที่หากอยู่ในช้ัน
ต่ำลงมา ราคาก็จะลดลงและใช้งบประมาณที่ไม่บานปลายมากนักเมื่อเทียบกับโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีอิทธิพลในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะหมายถึงพ่อและแม่ และเป็นการซื้อโดยผ่อนชำระกับ
ธนาคาร ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการกู้ร่วมจากสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น     
 6.2 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลอืกซือ้
คอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าทุกด้านล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับมากเหมือนกัน โดยอันดับ 1 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของไกรศร วิลาวรณ์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจคอนโดมิเนียมในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความสำคัญมากที่สุด  ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จะคงอยู่กับ
ผู้บริโภคยาวนานและผู้บริโภคต้องอาศัยอยู่กับมันทุกวัน การให้ความสำคัญจึงมักจะเน้นไปยังตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลักหรือ
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ลักษณะของห้องชุดในคอนโดมิเนียมเอง ได้แก่ รูปแบบคอนโดฯ หรือสไตล์การออกแบบ มีระบบรักษาความปลอดภัย 
24 ชั ่วโมง คุณภาพวัสดุที ่ใช้ ขนาดพื้นที่ใช้สอยของคอนโดมิเนียมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีระบบ
สาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพียงพอและทันสมัย ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจคอนโดมิเนียมจึงควรสร้างโครงการ
คอนโดมิเนียมที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ แนวคิด (Concept) และตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความต้องการของ
คนรุ่นใหม่ที่นิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกจากน้ี การแข่งขันด้านราคายัง
ไม่ใช่ประเด็นหลักอีกต่อไป เนื่องจากลูกค้าให้สำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากเป็นอันดับ 1  
 6.3 ผลการศึกษาพบว่าผู ้บริโภคที ่มีพฤติกรรมในการเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
วัตถุประสงค์ ประเภทคอนโดมิเนียม การตกแต่ง ขนาดห้อง บุคคลที่มีอิทธิพล ระยะเวลาในการเลือก ระยะเวลา
ครอบครอง แหล่งข้อมูลและราคาคอนโดมิเนียมต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิตยา รู้จัก (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ี
สัมพันธ์กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อ มีความสัมพันธ์
กับความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภเูก็ตที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากผู้
ที่จะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน เช่น 
ผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมเพราะต้องการที่อยู่อาศัย ย่อมให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
มากเป็นอันดับ 1 เพราะเป็นลักษณะการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง จึงเน้นคอนโดมิเนียมที่สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้
ชีวิตประจำวันได้ ตรงข้ามกับผู้บริโภคที่ซื้อคอนโดมิเนียมเพราะต้องการลงทุนหรือปล่อยเช่า ย่อมให้ความสำคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด ด้านราคาเป็นอันดับ 1 เพราะเน้นไปที่ความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นต้น  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลือกซื ้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตในระดับมาก โดยข้อที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภคในการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตมากเป็นอันดับ 1 คือ รูปแบบคอนโดฯ หรือสไตล์การออกแบบ รองลงมา คือ มีระบบ
รักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง ซึ่งท้ัง 2 ลำดับนี้ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่านอกจากรูปแบบของคอนโด
หรือสไตล์การออกแบบแล้ว ระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะ
รูปแบบการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ที่อาจมีปฎิสัมพันธ์หรือเกิดการพบปะ
กันในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งของคอนโดมิเนียม เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ในลิฟท์ สระว่ายน้ำ ในฟิตเนส หรือพ้ืนท่ีจอดรถ การ
อาศัยอยู่ในโครงการเดียวกันกับผู้ที่มีความแตกต่างด้านอุปนิสัยและความคิด แต่ในสถานการณ์ที่ถูกจำกัดให้ต้องใช้
พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแล
รักษาการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปอย่างสงบเรียบร้อย เช่น ปลอดจากเสียงดังรบกวน ปลอดจากการทะเลาะ
วิวาท การดื่มสุราเอะอะโวยวาย จากผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมในคอนโดมิเนียมเดียวกันและภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกที่
อาจแอบแฝงเข้ามาในคอนโดมิเนียม ซึ่งโครงการต่างๆ สามารถหยิบยกประเด็นด้านความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในการดำเนินชีวิต เพื่อนำมาใช้เป็นจุดขายได้   
 7.2 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ได้แก่ การจอง การทำสัญญา การขอ
สินเช่ือ การผ่อนชำระและการโอนกรรมสิทธ์ิ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริโภค กล่าวคือ เป็น



 

 

PO
ST

ER
  1

14
4 

ผลที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดการตัดสินใจซื้อแล้วและมักเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของคอนโดมิเนียมในการจองและ
ทำสัญญา ระเบียบข้อบังคับของของธนาคารในการขอสินเชื่อและระเบียบข้อบังคับของของสำนักงานที่ดินในการ
โอนกรรมสิทธิ์ สิ่งที่ผู้บริโภคทำได้ คือ การทำใจยอมรับและปฏิบัติตามนั้น ดังนั้น หากคอนโดมิเนียมโครงการต่างๆ 
จะนำปัจจัยเหล่านี้มาเป็นจุดขาย พบว่าในเชิงลึกแล้ว ย่อมไม่สามารถจูงใจได้มากนัก แต่ควรมุ่งเน้นไปยังปัจจัยอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้แทน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านราคา เป็นต้น  

8. กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต  
สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและให้คำปรึกษาอย่างดีจากอาจารย์ที ่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และให้
ความช่วยเหลือ รวมทั้งมอบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ จนงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี  

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนผู้บริโภค
ที่ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 390 ท่าน ที่เปน็กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทำให้ได้ผลการวิจัยที่ทรงประโยชน์ต่อ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ในจังหวัดภูเก็ต    

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดาและบูรพาจารย์
ที่เคยอบรมสั่งสอน รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน    
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