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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัด
อุบลราชธานีและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สถิติของผู้เข้ารับขอ
ใบจองโครงการแกรนด์ คอนโดมิเนียม อุบลราชธานี และโครงการ The Grand 
Condo Ubon 2557 จ านวน 2,000 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ .92 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบ
ค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  
31-40 ปี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวมากกว่า 
50,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบันเป็นบ้านปลูกสร้างเอง และมีวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมเพ่ืออาศัยอยู่เอง  
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมจังหวัดอุบลราชธานี มี 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
โดยเรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยท้ัง 4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชาชน ในจังหวัดอุบลราชธานีได้ ร้อยละ 89  
  3. สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการพิจารณาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม การตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม  
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Abstract 
  The objectives of this quantitative research are to 
study about marketing factors that affect the people’s decision 
to buy a condominium in Ubon Ratchathani and to compare 
the marketing factors that also affect the people’s decision to 
buy a condominium classified by genders, ages, occupations, 
family’s average incomes, educational level, current 
accommodations, and decisions for buying condominiums. 
Informants are some people who are interested in buying a 
condominium in Ubon Ratchathani. The study has collected 
some data from the statistics of 2,000 people who have made 
a reservation with The Grand Condo Ubon 2557. We used  a 5 
– rating - scale questionnaire, and we have gained all the 
confident rates as 0.92. The statistics we used to analyze the data 
are frequency, percentage, average, standard deviation, Multiple 
Regression Analysis, T test, and F test. According to the research, 
we have found these results: 
  1. Most of the informants are females among 31 – 40 
years old. They are employees of State enterprises with 
incomes more than 50,000 baht a month. They are 
undergraduates and they are living in houses. The reason to buy a 
condominium is to be their own places to live. 
  2. According to the result of the effects of marketing 
factors on people’s decision to buy a condominium in Ubon 
Ratchathani, there are four factors that affect people’s decision 
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sorting from descending to ascending order: service’s processes, 
physical environments, human resources,    and marketing 
promotion. These four factors are able to predict the decision 
of people who want to buy a condominium in Ubon 
Ratchathani for 89%. 
 3. According to the result of comparison of marketing 
factors on people’s decision to but a condominium in Ubon 
Ratchathani, the analysis has shown that the groups of clients 
who are different in genders, ages, occupations, average 
incomes, educational level, and current accommodations will 
also have different perspectives and considerations toward that 
factors for buying a condominium. 

Keywords: The factors that affect people’s decision to buy a 
condominium, Deciding to buy a condominium  
 
บทน า  
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัยเป็นอีกหน่ึงสาเหตุหลักของ
ประชากรในเมืองใหญ่  แทบทุกแห่งต่างประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลังได้รับพัฒนา การเกิด
สภาวการณ์เหล่าน้ี สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ และ
การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีของสังคม เมืองใหญ่ต่างๆ ล้วนเต็มไปด้วย
ผู้คน ในปริมาณมากขึ้นตลอดจนประสบปัญหาการย้ายถิ่นท่ีอยู่ ส่งผลให้
เกิดความหนาแน่นในย่านชุมชน ทวีจ านวนเพิ่มขึ้นกว่าอัตราการเพิ่มขึ้น
ตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองจากข้อมูลศูนย์ข้อมูล
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อสังหาริมทรัพย์ ในระยะ 5-10 ปี อุบลราชธานีจะปรับเปลี่ยนจากท่ีอยู่
อาศัยแนวราบเป็นอาคารสูงใจกลางเมืองมากยิ่งขึ้น ด้วยศักยภาพของ
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นเมืองหน้าด่าน และประตู   สู่การค้าชายแดน
ไทย ไปยังลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ประกอบกับการเปิดศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ส่งผลให้ราคาท่ีดินในอ าเภอเมือง และท่ีดินโดยรอบ
ศูนย์การค้าปรับตัวสูงขึ้น โดยบางบริเวณมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว 
จะเห็นได้ว่า คอนโดมิเนียม ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการ
ลงทุนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ มีการคมนาคมสะดวก และมีสิ่งเอื้ออ านวยในการพัฒนาพื้นท่ีใน
รูปแบบของท่ีพักอาศัยปัจจุบันท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองมีราคาสูงขึ้นมาก 
จนผู้ประกอบการไม่สามารถน ามาพัฒนาโครงการในแนวราบได้ เน่ืองจาก
มีต้นทุนสู ง  หรือหากท าได้ก็ จะมีกลุ่มลูก ค้า เป้าหมายในวงจ ากัด 
ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาพัฒนา ในแนวสูงเป็นอาคารชุด หรือ 
คอนโดมิเนียม ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ โดยเฉพาะกับคน
รุ่นใหม ่
  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ด าเนินการส ารวจโครงการท่ีอยู่
อาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ส้ินสุดไตรมาสสุดท้ายปี 2555 โดยส ารวจ
เฉพาะในอ าเภอเมือง ซ่ึงมีโครงการท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น พบว่า มีหน่วยบ้าน
จัดสรรประมาณ 740 หน่วย โดยยังไม่มีหน่วยห้องชุด นอกเหนือไปจาก
โครงการเก่าซ่ึงสร้างเสร็จต้ังแต่ปี 2548 ชื่อ ศุภชัยทาวเวอร์ ซ่ึงมีจ านวน 
52 ยู นิต ปัจจุบัน ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองมีราคาสู งขึ้ นมาก จน
ผู้ประกอบการไม่สามารถน ามาพัฒนาโครงการในแนวราบได้ เน่ืองจาก มี
ต้น ทุนสู ง  หรื อหากท า ได้ ก็ จะมีกลุ่ มลูก ค้า เป้ าหมายในวงจ ากั ด 
ผู้ประกอบการจึงต้องหันมาพัฒนา ในแนวสูงเป็นอาคารชุด หรือ 
คอนโดมิเนียม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ ผู้วิจัย
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เห็นว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในแบบห้องชุดหรือคอนมิเนียมเป็น
เรื่องใหม่ท่ีน่าสนใจ จึงท่ีจะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อท่ีจะได้น าผลสรุป
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตในส่วนประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สถิติของผู้เข้ารับ
ขอใบจองโครงการแกรนด์ คอนโดมิเนียม อุบลราชธานี และโครงการ The 
Grand Condo Ubon 2557 จ านวน 2,000 คน ขอบเขตในส่วนตัวแปร 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน วัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี  ขอบเขตช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ 1 
พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

        
การตัดสินใจ 

ซ้ือคอนโดมิเนียม 
ของประชาชน 

ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางจัดจ าหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการให้บริการ 
7. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
5. ระดับการศึกษา 
6. ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจุบัน 
7. วัตถุประสงค์ที่ตัดสินใจเลือกซ้ือ  
คอนโดมิเนียม ตัวแปรตาม 
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ข้อสมมติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี 
  2. ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม ต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือ คอนโดมิเนียม ในจังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีให้ความสนใจ
โครงการคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จากสถิติของผู้เข้ารับขอ
ใบจองโครงการแกรนด์ คอนโดมิเนียม อุบลราชธานี และโครงการ The 
Grand Condo Ubon 2557 จ านวน 2,000 คน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีให้ความสนใจใน
การซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางส าเร็จ Krejcie and Morgan โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้ ง น้ี          
ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาท าการจัดสร้างขึ้นเอง
ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึ งผู้ ศึกษา จ าแนกปัจจัย
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบสอบถามแต่
ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า โดยแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ระดับ  
  ตอนท่ี  4  แบบสอบถามปลาย เปิ ด เกี่ ย วกั บปัญหาและ
ข้อเสนอแนะท่ีตอบแบบ สอบถามต้องการเสนอแนะเพิ่มเติม โดย
ก าหนดให้เติมข้อความลงในช่องว่าง 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีวิธีการสร้าง ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและก าหนดแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 3. ศึกษาลักษณะและวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 
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 4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามเสนอกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของแบบสอบถาม 
 6. ปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตามเห็นความเห็นชอบ    
 7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเชื่อมั่นตามความเหมาะสมของเครื่องมือ  
 8. เพื่ อหาค่าความสอดคล้องของ เครื่ อ งมือวิจัย  แล้วน า
แบบสอบถามมาประเมินเพื่อหาค่าสอดคล้องภายในของเครื่องมือในการ
วิจัย โดยการประเมินข้อค าถามว่าสอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการวัดเพียงใด ซ่ึง
ใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องโดยก าหนดค่าตัวเลข  
     8.1 ขอรับเครื่องมือในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญคืน
แล้วน ามาค านวณหาค่า IOC ของข้อความในแต่ละข้อ ถ้าค่า IOC ≥ 0.6 
แสดงว่าค าถามน้ัน วัดเน้ือหาตรงตามท่ีต้องการวัด แต่ถ้าค่า IOC < 0.6 
แสดงว่า       ข้อค าถามน้ัน วัดเน้ือหาไม่ตรงตามท่ีต้องการวัด ถือว่าใช้
ไม่ได้ ให้สร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ในกรณีท่ีเห็นว่าไม่ครอบคลุม  
     8.2 น าผลการประเมินค่าความสอดคล้องของ
เครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ มาสรุป และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยมีผลสรุปว่า มีข้อค าถามท่ีสอดคล้องไม่ต้องแก้ไข มีข้อ
ค าถามท่ีไม่สอดคล้อง ต้องตัดท้ิง มีข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการ
วัดเพียงใด 
    9. น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา
แต่มีลักษณะคล้ายกัน กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ชุด 
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    10. น าแบบสอบถามท่ีได้ มาหาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) และค่ายอมรับได้ ท่ีค่าความ
เชื่อมั่น .70 ขึ้นไป โดยค่าความเชื่อมั่นแต่ละด้าน และท้ังฉบับเท่ากับ .92  
    11. ปรับปรุงแบบสอบถามหลังจากหาค่าความเช่ือมั่นใน
การวิจัยได้แล้ว แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาก าหนดด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. แจกแบบสอบถามแก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ จ านวน 322 คน 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้องและคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ไว้เพื่อท าการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทุก
ฉบับ 
  2. น าแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไว้มาด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  3. น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา โดยใช้เครื่องมือโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  4. วิ เคราะห์ความถี่และร้อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลใน
แบบสอบถามในตอนท่ี 1 
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  5 .  วิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐานของ
แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 แล้วแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
  6. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) 
ใช้พยากรณ์ตัวแปรตามตัวหน่ึงซึ่งส่งผลมาจากตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้น
ไป โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Stepwise 
  7. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกตามข้อมูลส่วนบุคคล 7 ตัว 
คือ เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t (t-test) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน
และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยใช้สถิติการทดสอบ
ค่า F (ANOVA) 
  8. การตรวจสอบสมมติฐาน เน่ืองจากผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มา
ท าการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย เพื่อหาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี จากตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการให้บริการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตัวแปรตาม คือ การ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีเพียง 4 ด้าน 
โดยเรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด สามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดอุบลราชธานีได้ โดยการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ (LSD) กับข้อมูลส่วนบุคคล  
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ผลการวิจัย 
  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มี
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
50,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน
เป็นบ้านปลูกสร้างเอง และมีวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
เพื่ออาศัยอยู่เอง 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมจังหวัดอุบลราชธานี 
   จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากรด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ การตกแต่งอาคารท่ี
สวยงามเข้ากับยุคสมัย มีการจัดห้องรับรองส่วนกลางท่ีทันสมัย มีการจัดการ
บริหารส่วนกลางต่างๆ เช่น สระว่ายน้ า ฟิตเนส สนามเด็กเล่น ร้านอาหาร 
เป็นต้น มีการจัดตกแต่งภายในเหมาะสมกับขนาดของห้องพัก มีการ
ตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารท่ีสวยงาม และห้องรับรองส่วนกลาง มีบริการ 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามล าดับ 
  2. ปัจจัยด้านบุคลากร ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ พนักงานขายมีความรู้ความสามารถท่ี
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เหมาะสม การให้ค าแนะน าและการเอาใจใส่จากพนักงานขาย พนักงานมี
การให้บริการแบบมืออาชีพ การต้อนรับและการบริการของพนักงาน และ
การบริการหลังการขาย ตามล าดับ 
  3. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีรูปแบบการบริการด้านสินเชื่อกับ
ธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือ มีช่างผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหา
หลังการเข้าอยู่อาศัย มีกระบวนการบริหารท่ีรวดเร็วในด้านการน าเสนอ
และค้นเอกสาร และการส่งมอบห้องชุดผ่านการตรวจสอบและตรงตาม
สัญญา ตามล าดับ 
  4. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับห้องท างานท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับการ
วางโต๊ะท างาน ตู้หนังสือ ชั้นวางต่างๆ การออกแบบคอนโดมิเนียมท่ีมี
รูปแบบทันสมัย ห้องพักภายในมีหลายห้องใช้งาน ห้องรับแขกท่ีมีขนาด
กว้างขวาง ห้องนอนท่ีมีขนาดกว้างขวาง มีระเบียงห้องท่ีสามารถชมวิวได้ 
ห้องครัวท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถวางอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบ
อาหารได้อย่างครบครั น ห้องน้ าตกแต่งด้วยสุขภัณฑ์ ท่ีดูสวยงาม 
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชุดและมีความสวยงามและทันสมัย  ตามล าดับ 
  การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
  จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัด
อุบลราชธานี ภาพรวมให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ตัดสินใจ ซ้ือเพราะ
คอนโดมิเนียมให้ความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าท่ีอยู่อาศัยแบบอื่นๆ และ
ช่วยยกระดับสถานะทางสังคมท่านได้ รู้สึกพอใจกับบริการหลังการขาย ท้ัง
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ทางด้านการบริการส่วนรวมและความปลอดภัย ตัดสินใจซ้ือเพราะมีความ
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา พิจารณาท าเลท่ีตั้งก่อนการตัดสินใจซื้อ  
 
สรุปการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิเ นียมในจั งหวัด
อุบลราชธานี 
  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise เพื่อการ
พยากรณ์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัด
อุบลราชธานี จากตัวแปรอิสระ 7 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัด
จ าหน่าย การส่ง เสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ ให้บริการ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีเพียง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับการมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย คือ  ปัจจั ยด้ าน กระบวนการให้บริ การ  ด้ าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการตลาด 
สามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ร้อยละ 89 (R2adj = .89) มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .94 (R = .94) 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิเนียมในจั งหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับ
การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียม 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือคอนโดมิ เ นียมในจั งหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับ
การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียม 

ปัจจัยทาง
การตลาด เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย
ต่อ

ครอบครัว 

ระดับ
การศึกษา 

ลักษณะ 
ที่พัก

ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
ที่ตัดสินใจ
เลือกซื้อ 

1. ด้าน
กระบวน 
การให้ 
บริการ 

-  .01 .05 .01 .01 .01 

2. ด้าน
สภาพแวด
ล้อมทาง
กายภาพ 

-  .01 - .05 .01 .01 

3. ด้าน
บุคลากร .01 .01 .01 0.5 .01 .01 .01 

4. ด้าน
การ
ส่งเสริม
การตลาด 

.01 - .01 - .05 - - 

 
  การศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน
และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า  
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  1. ประชาชนท่ีมี อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อครอบครัว การศึกษา 
ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือต่างกัน 
มีการพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านกระบวนการให้บริการแตกต่าง
กัน  
  2. ประชาชนท่ีมีอาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกัน มีการ
พิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน 
  3. ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ท่ีตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมต่างกัน มีการพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
บุคลากรแตกต่างกัน  
  4. ประชาชนท่ีมีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
พิจารณาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม
ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
ควรแก่การน ามาอภิปรายดังน้ี 
  1 .  ปัจจั ยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี 
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   1.1 ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มากที่สุด จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม มีรูปแบบการบริการด้าน
สินเชื่อกับธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือ มีช่างผู้เชี่ยวชาญ
แก้ไขปัญหาหลังการเข้าอยู่อาศัย มีกระบวนการบริหารท่ีรวดเร็วในด้าน
การน าเสนอและค้นเอกสาร และการส่งมอบห้องชุดผ่านการตรวจสอบและ
ตรงตามสัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ ธนะศรีสืบวงศ์ 
(2554: 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ
ของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ 
จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคใน
โครงการคอนโดมิ เ นียมท่ีมีความส า คัญอยู่ ในระดับมาก คือ ด้าน
กระบวนการให้การบริการ 
    1.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีการตกแต่งอาคารท่ีสวยงามเข้ากับยุคสมัย มีการจัดห้อง
รับรองส่วนกลาง ท่ีทันสมัย มีการจัดการบริหารส่วนกลางต่างๆ เช่น    สระ
ว่ายน้ า ฟิตเนส สนามเด็กเล่น ร้านอาหาร  เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรสสคุนธ์ ธนะศรีสืบวงศ์ (2554: 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียม
ของบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีความส าคัญอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University162



163 
งานวิจัยของนาราภรณ์  ใจค าลือ (2551: 86-88) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ประชากรท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 
    1.3 ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรเป็นปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม พนักงานขายมี
ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม การให้ค าแนะน าและการเอาใจใส่จาก
พนักงานขาย พนักงานมีการให้บริการแบบมืออาชีพ การต้อนรับและการ
บริการของพนักงาน และการบริการหลังการขาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรสสุคนธ์ ธนะศรีสืบวงศ์ (2554: 84-90) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมของ
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จ ากัด พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนาราภรณ์  ใจค า
ลือ (2551: 86-88)  ได้ ศึกษาเรื่ อง  ปัจจัย ในการตัดสินใจเลือก ซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า 
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรท่ีมีความส าคัญ
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
    1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าท่ีตอบแบบสอบถาม ความสนใจ
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จากการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ตามแหล่งชุมชน ให้ความสนใจจากป้าย
โฆษณาตามตึก และป้ายรถประจ าทาง ได้รับส่วนลดในการจองในช่วงเวลา
ท่ีก าหนด ได้รับยกเว้นส่วนกลางและค่าธรรมเนียม แบบมีเงื่อนไข ในช่วง
โปรโมชั่นพิเศษ ให้ความสนใจโครงการ จาการโฆษณา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
และให้ความสนใจ จากการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยศธนาตย์ ธนภัทรวรธันย์ (2554: 92-93) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ในการตั ดสิ น ใจ เลื อก ซ้ือคอนโดมิ เ นี ย ม ในย่ านถนนกรุ ง ธนบุ รี  
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนาราภรณ์ ใจค าลือ (2551: 86-88) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
  2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมจังหวัดอุบลราชธานี กับปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน ต่างกัน  มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ในการพิจารณาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาราภรณ์  
ใจค าลือ (2551: 86-88) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผล
การศึกษาพบว่า ประชากรท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีปัจจัยการ
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ตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ส่วนประชากรท่ีมี 
อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพ แตกต่างกัน  มีปัจจัยการตัดสินใจ
เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่าง
กัน ปัจจัยในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาปัจจัย
ในการตัดสินใจ จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจ 4 ด้านท่ีมี
การตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม/
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านบุคลากร ส่วน
ปัจจัยในการตัดสินใจระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชฌาย์  ธนอัจฉรานันท์ 
(2553: 114-121) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ใน
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ด้านราคาและด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน และผู้บริโภคท่ีมี
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 
แตกต่างกัน 
  
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
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  1 .  ปัจจั ยด้ านกระบวนการ ให้บริ ก าร  ลูก ค้า ท่ี เลื อก ใช้
คอนโดมิเนียม ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ 
รูปแบบการบริการด้านสินเชื่อกับธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ซ้ือ มีช่างผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาหลังการเข้าอยู่อาศัย มีกระบวนการ
บริหารท่ีรวดเร็วในด้านการน าเสนอและค้นเอกสาร และการส่งมอบห้องชุด
ผ่านการตรวจสอบและตรงตามสัญญา ดั ง น้ันบริ ษั ท ท่ี เป็ น เจ้ าของ
คอนโดมิเนียม ควรมีวิธีการจ่ายค่างวดท่ีสะดวกต่อลูกค้า เช่น จ่ายผ่านตู้ 
ATM หรือ บัตรเครดิตอื่นๆ และมีการบริการท่ีดีเกินความคาดหวังของ
ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าท่ีมีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา 
ลักษณะ ท่ีพักอา ศัยในปัจจุบัน  แตกต่ างกันยั ง ให้ความส า คัญต่อ
กระบวนการให้บริการแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อลูกค้าท่ีมีอาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า และเป็นการสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้า 
  2. ปัจจัยด้านบุคลากร  ลูกค้าท่ีเลือกใช้คอนโดมิเนียม  ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ พนักงานขายมีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสม การให้ค าแนะน าและการเอาใจใส่จากพนักงาน
ขาย และพนักงานมีการให้บริการแบบมืออาชีพ ดังน้ันบริษัทท่ีเป็นเจ้าของ
คอนโดมิเนียม ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนท างานจริง 
และพัฒนาพนักงานของคอนโดอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ีลูกค้าท่ีมีเพศ 
อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัย
ในปัจจุบันแตกต่างกัน ยังให้ความส าคัญต่อบุคลากรแตกต่างกัน จึงควรให้
ความส าคัญต่อลูกค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับ
การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ
แก่ลูกค้า 
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  3 .  ปั จจั ยด้ านการส่ ง เ สริ มการตลาด  ลู ก ค้ า ท่ี เ ลื อก ใ ช้
คอนโดมิเนียม ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ ให้
ความสนใจจากการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว ตามแหล่งชุมชน ให้ความสนใจ
จากป้ายโฆษณาตามตึก และป้ายรถประจ าทาง  และได้รับส่วนลดในการ
จองในช่วงเวลาท่ีก าหนด ดังน้ัน บริษัทท่ีเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม ควรมี
การสื่อสารท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้น เช่น ความชัดเจนด้านการให้
วงเงิน การให้ส่วนลด นอกจากน้ีลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบันแตกต่างกันยังให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อ
ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ี
พักอาศัยในปัจจุบันแตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของ
ลูกค้า และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภาพ ลูกค้าท่ีเลือกใช้คอนโดมิเนียม 
ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีการตกแต่งอาคาร
ท่ีสวยงามเข้ากับยุคสมัย มีการจัดห้องรับรองส่วนกลางท่ีทันสมัย และมี
การจัดการบริหารส่วนกลางต่างๆ เช่น สระว่ายน้ า ฟิตเนส สนามเด็กเล่น 
ร้านอาหาร เป็นต้น ดังน้ัน บริษัทท่ีเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม ควรตกแต่ง
ให้ดูหรู สวยงาม ทันสมัย เพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบในท่ีเดียว นอกจากน้ี
ลูกค้าท่ีมีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพัก
อาศัยในปัจจุบัน แตกต่างกันยังให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมทางภาพ
แตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญต่อลูกค้าท่ีมีอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ระดับการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า ให้ลูกค้าท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
สะดวก ง่าย และไม่เสียเวลาออกไปใช้บริการข้างนอก 
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ได้ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างสูง 
   ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่ออภิชาติ คุณแม่สมรัก  สังข์ศรี ท่ี
คอยดูแล และให้ก าลังในการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระท่ังผู้วิจัยสามารถท าการวิจัยในครั้งน้ีได้
ส าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ คุณศาสตร์ศิลป์  ทองแรง เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
M.B.A. ให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
   และสุดท้ายขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเพื่อบูชาคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่าน ท่ีช่วยชี้แนะ และให้โอกาสในการศึกษา คอยเป็นก าลังใจ 
จนท าให้งานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดี 
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