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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง เรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภค
ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริ โภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้ วยปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านจิตวิทยา และปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด 2) เพื่ อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลื อกซื้ อคอนโดมีเนี ยมของผู้ บ ริ โ ภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มของผู้ บ ริ โ ภคในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยจิตวิทยาและปั จจัยทางการตลาด ผู้ วิจัย
ทําการศึกษาโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย จํานวน 400 คน ได้ แบบสอบถาม
กลับคืนมา 400 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สําเร็จรูป สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ วิธีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ สถิติ chi-square ผลการศึกษา พบว่า
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
เอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 40,001-50,000 บาท และมีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว
2 คน ให้ ความคิดเห็นต่ อปั จจัยจิตวิทยาโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 ในส่วนของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมนั้นส่วนใหญ่ เลือกซื้อ
แบบ 1 ห้ องนอน 1 ห้ องนํา้ ซื้อเพื่อปล่อยให้ เช่า บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มี
โอกาสซื้อเพราะต้ องการที่อยู่เป็ นของตนเอง เลือกซื้อขนาด 30 ตารางเมตร ในราคา 500,0001,000,000 บาท เพราะใกล้ ท่ที าํ งานหรือใกล้ สถานศึกษา

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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ปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยามี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มด้ าน
วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ สาเหตุ ท่ีท าํ ให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย ม ด้ า นบุ ค คลที่มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียม และไม่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านโอกาสใน
การซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมีเนียม ในเขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมี
เนียมด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อ
คอนโดมี เ นี ย ม และด้ า น เหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย ม และไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมี
เนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

1. บทนํา
ที่อยู่ อ าศัย เป็ นปั จ จั ยหนึ่ งที่สาํ คัญ ในการดํา รงชี วิตของมนุ ษ ย์ใ นทุ กยุ ค ทุ กสมั ย ยิ่ ง
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ความต้ องการที่อยู่อาศัยย่อมเพิ่มขึ้นตามมา ทั้งนี้เพราะการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่จะบ่ งชี้ถึงความต้ องการด้ านที่อยู่อาศัย จํานวน
ตัวเลขการเจริญเติบโตและการย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งครอบครัวในปั จจุ บันมี
ขนาดเล็กลงจากเดิม ส่งผลให้ จาํ นวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เพราะความต้ องการที่อยู่อาศัยก็มาก
ขึ้นตามไปด้ วย สถานการณ์ในปัจจุบันคนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีความเป็ นอยู่อย่าง
เร่งรีบและเวลาเป็ นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต ทําให้ คนส่วนมากต้ องการความรวดเร็วและความ
สะดวกสบาย ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็ น 1 ในปัจจัย 4 จึงเป็ นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการช่วยให้
คนในเมืองหลวงมีชีวิตและสภาพแวดล้ อมความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ
คอนโดมีเนียมจัดเป็ นที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ท่กี าํ ลังเป็ นที่สนใจของคนในเมืองกันมาก
เนื่ องจากใช้ งบประมาณตํ่า กว่ าการซื้ อบ้ าน แต่ สามารถเก็บ เป็ นสินทรั พย์ ส่วนตัวได้ อีกทั้งยัง
สอดคล้ องกับรูปแบบการใช้ ชีวิตแบบใหม่ ท่ีเน้ นครอบครัวขนาดเล็ก มีพ้ ืนที่พอเหมาะ มีความ
สะดวกสบายในการดูแลรักษาและการเดินทาง การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเหมือนบ้ าน ไม่ว่าจะเป็ น
ร้ านค้ า ร้ านซักรีด สระว่ายนํา้ สโมสร ที่จอดรถ และบริการต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจคอนโดมีเนียม
กําลังเป็ นที่ต้องการของตลาด ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้จึงต้ องมีการแข่งขันกันเพื่อดึงเอาส่วน
แบ่ งทางการตลาดมาให้ ได้ มากที่สุด ทั้งการวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด
การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมายที่ต้ังไว้ จนเกิดพฤติกรรม
ตอบรับตามที่ผ้ ูประกอบการคาดไว้ อสังหาริมทรัพย์น้ันมีลักษณะเป็ นสินทรัพย์ทมี ีราคาค่อนข้ าง
สูง ต้ องใช้ รายละเอียดประกอบการเลือกซื้อมากมาย เมื่อเทียบกับสินค้ าอื่น ๆ การเลือกซื้อจึงต้ อง
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อาศั ย ระยะเวลาและการตั ด สิน ใจจากองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ อย่ า งละเอียดถี่ถ้ วน ลั ก ษณะของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ประโยชน์ ท่ี จ ะได้ รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของโครงการ การบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ และสภาพแวดล้ อม
คอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง นับเป็ นทําเลทองอยู่ในอันดับที่สองของกลุ่มผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร (แหล่งที่มา : www.checkraka.com) มีโครงการคอนโดมีเนียมเกิดขึ้น
มากมายให้ ผ้ ูบริโภคได้ เลือก ซึ่งออกแบบเป็ นคอนโดมีเนียมหรูสไตล์ Modern Resort ตอบสนอง
ต่อรูปแบบใหม่ของการใช้ ชีวิตกลางเมืองและปรากฏว่ามีผ้ ูซ้ อื แล้ วเป็ นจํานวนมาก เป็ นจุดศูนย์รวม
ของธุ ร กิจ ใหม่ ร องลงมาจากย่ า นเพลิ น จิ ต สีลม นั บ เป็ นจุ ด หนึ่ ง ที่น่ า สนใจและน่ า ลงทุ น การ
ขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ เช่ น ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์ราชการและธนาคารต่าง ๆ ทําให้ ผ้ ูบริโภค
ต้ องเดินทางเข้ ามาทํางานเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับสภาพการจราจรที่ติดขัดทําให้ ผ้ ูบริโภคหัน
มาสนใจซื้อห้ องชุดเพื่อพักอาศัยเป็ นจํานวนมากตาม จนกระทั่งวันนี้ ทําเลรัชดา-พระราม 9 ได้
เปลี่ยนโฉมไปแล้ วด้ วยศักยภาพทําเลที่มีเส้ นทางที่มีรถไฟฟ้ าใต้ ดินและมีโครงการอาคารสํานักงาน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพระราม 9 แหล่ งบันเทิงเกิดขึ้นมากมาย ยังมีโครงการก่อสร้ างอาคาร
สํานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ และสํานักงานใหญ่บริษัท AIA จึงคาดการณ์
กันว่าทําเล "รัชดาพระราม 9" มีศักยภาพที่จะเป็ น new CBD (ย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่) ต่อ
จากย่านสีลม สาทร และสุขุมวิท ข้ อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) รายงานว่าเมื่อศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร หรือ Central Business District
(CBD) เช่น ถนนสีลม ถนนสาทร และถนนสุขมุ วิท เริ่มมีท่ดี ินที่เหลือในการพัฒนาน้ อยลงเรื่อยๆ
ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงต้ องมองหาทําเลใหม่ เพื่อขยับขยายพัฒนาโครงการ ที่อยู่
เป็ นหนึ่ ง ในพื้ นที่ซ่ึ งผู้ ประกอบการธุ ร กิจ พั ฒ นา
อาศัย บริ เ วณแยกรั ช ดาถึงพระรามเก้ า
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น สานักงาน และ
ห้ างสรรพสินค้ า ให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสามารถเดินทางสัญจรได้ สะดวกรวดเร็ว มี
รถไฟฟ้ าใต้ ดิน MRT ผ่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจใหญ่ เช่น ถนนอโศก สามารถเดินทาง
เข้ าใจกลางเมืองได้ ภายในเวลาไม่ ถึงสิบนาทีอยู่ ใกล้ สถานที่อาํ นวยความสะดวกและสํานักงาน
ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า และอาคารสํานักงานใหญ่ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมี
โครงการก่อสร้ างอาคารสํานักงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะแล้ วเสร็จในช่วง 23 ปี ข้ างหน้ า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานผลสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว
พบว่า ช่วงเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ในรัศมี 700 เมตรจากแยกรัชดาพระรามเก้ าถึง 10 โครงการ รวมประมาณ 8,900 หน่วย มียอดจองหรือขายแล้ วเกือบร้ อยละ 80
โดยผู้ซ้ ือส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่ที าํ งาน ในเมืองโดยเฉพาะย่านอโศก-รัชดา และนักลงทุน เพื่อซื้อไว้
ปล่อยเช่าให้ ท้งั ชาวไทยและต่างชาติ จากโครงการทั้งหมด 10 โครงการนั้น เป็ นโครงการจาก
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) ถึง 9 โครงการ รวม
ประมาณ 8,400 หน่วย (คิดเป็ นถึงร้ อยละ 95 ของหน่วยทั้งหมด) มียอดขายแล้ วประมาณ
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ร้ อยละ 80 ขณะที่โครงการจากผู้ประกอบการนอกตลาดมีเพียงโครงการเดียวเท่านั้น และมี
ยอดขายแล้ วมากกว่าครึ่ง จึงเห็นได้ ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ มีส่วนแบ่งการตลาดมาก ทั้งนี้ ส่วน
หนึ่งเป็ นเพราะที่ดินในย่านนี้เริ่มมีราคาแพงจึงทําให้ ผ้ ูประกอบการรายใหญ่ท่มี ีทุนทรัพย์มากกว่ามี
ความได้ เปรียบโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเหล่านี้มีอตั ราการขายเฉลี่ยตั้งแต่ 10-30 หน่วย
ต่อโครงการต่อเดือน สําหรับโครงการที่เปิ ดตัวเมื่อ 4-5 ปี ก่อนมีราคาขายประมาณตารางเมตรละ
85,000 บาท แต่ถึงปัจจุบัน ราคาขายสาหรับโครงการที่เพิ่งเปิ ด เมื่อปี 2557 มีราคาขยับขึ้นไป
อยู่ท่ปี ระมาณตารางเมตรละ 80,000-135,000 บาท ราคาประเมินที่ดินของทางบริเวณถนน
พระรามเก้ า ช่วงแยกพระรามเก้ า-รัชดาภิเษก อยู่ท่ปี ระมาณ 150,000-220,000 บาทต่อตาราง
วา บริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกพระรามเก้ าถึงแยกห้ วยขวาง อยู่ท่ปี ระมาณ 100,000 250,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งราคาซื้อขายจริงอาจสูงเป็ นเท่าตัว แล้ วแต่ท่ตี ้ังและทําเล ทําเลรัช
ดา-พระรามเก้ า เป็ นย่านที่ยังมีแนวโน้ มการพัฒนาโครงการอาคารสํานักงานและศูนย์การค้ าใหม่
ทั้งที่เพิ่งก่อสร้ างเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้ างและอุปทานห้ องชุดคอนโดมิเนียมในตลาดเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้ วย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557)
ในการศึกษานี้ มุ่งเน้ นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อการเข้ าใจถึงปัจจัยในด้ านต่างๆของ
ผู้บริโภคเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก ที่สาํ คัญที่จะมุ่งพัฒนาตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภค
ผลการวิจัยสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ น้ัน ผู้วิจัยมุ่งเน้ นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ให้ นาํ ข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผน เลือกทําเล และพัฒนาโครงการให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และใช้ ประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจ
ในด้ านการตลาดโดยความสําเร็จและล้ มเหลวของผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะ
สร้ างผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันการเงินที่ให้ สนิ เชื่อ และอสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ เป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงิน หากการ
ขยายตัว ของอสังหาริมทรัพย์ ปราศจากทิศทางที่ถูกต้ องเนื่องจากการขาดข้ อมูลสนับสนุนที่ใช้
กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ได้ คาํ นึงถึงผลกระทบและความเสี่ยงอย่างรอบด้ าน จากเหตุผล
ดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เ นี ย มทั้ ง ที่
องค์ประกอบทางด้ านจากภายใน องค์ประกอบจากภายนอกของคอนโดมิเนียมรวมไปถึงปัจจัย
ทางด้ านอื่นๆที่เข้ ามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับ
ผู้ประกอบการได้ นาํ ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการวางกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความ
ต้ องการผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันได้ เป็ นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่ อ ศึก ษาถึ งปั จ จั ยที่มี อิท ธิพ ลต่ อ พฤติกรรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เนี ย มของ
ผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้ วยปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้ านจิตวิทยา
และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
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2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มของ
ผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจิตวิทยาและปัจจัย
ทางการตลาด

3. สมมุติฐานของการวิจยั
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3.2 ปั จจัยด้ านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมของ
ผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโด
มีเนียมของผู้บริโภคในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ทําให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมของผู้บริโภคใน
เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร และผู้ ป ระกอบการสามารถใช้ เ ป็ นแนวทางในการวางแผน
การตลาดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจคอนโดมีเนียม
4.2 ทําให้ ทราบถึงความต้ องการของผู้บริโภคคอนโดมีเนียมว่ ามีความต้ องการให้
ผู้ ป ระกอบการจั ด สาธารณูป โภคในด้ า นต่ า ง ๆ โดยเฉพาะด้ า นของการคมนาคม และด้ า น
สิ่งแวดล้ อม
4.3 สามารถนําผลการวิจัยเป็ นแนวทางในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วย
ขวาง เพื่ออยู่อาศัยหรือปล่อยให้ เช่าได้ ตรงตามความต้ องการของผู้เช่าได้ เป็ นอย่างดี

5. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านประชากร พื้นที่ใช้ ในการศึกษา คือ ประชาชนที่พักอาศัยในเขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 80,000 คน
5.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ทําการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเนื้อหาของการทําวิจัยออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้ านจิตวิทยา และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด สํ า หรั บ พฤติ ก รรม
การเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย รูปแบบคอนโดมี
เนียม วัตถุประสงค์ในการซื้อคอนโดมีเนียม บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อ โอกาสในการ
ซื้อคอนโดมีเนียม สถานที่ซ้ ือคอนโดมีเนียม เหตุผลในการซื้อคอนโดมีเนียม
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6. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
วิจัยส่งให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ ผ้ ูวิจยั โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมู ลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษาอาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านจิตวิทยา ประกอบด้ วย การจู งใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ ความเชื่อ และทัศนคติ
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

7. ผลการวิจยั
ประชาชนที่พัก อาศั ย อยู่ ใ นเขตห้ ว ยขวาง กรุง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
มากกว่ า เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30-40 ปี มี ส ถานภาพโสด มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 40,001-50,000 บาท และ
มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่ อปั จจัย
จิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ทุกราย
ด้ านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (เรียงจากมากไปหาน้ อย) ดังนี้ ด้ านทัศนคติ ด้ านการรับรู้
ด้ านความเชื่อ ด้ านการจูงใจ และด้ านการเรียนรู้
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพ มหานครมีความคิดเห็นต่ อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาราย
ด้ าน พบว่ า ทุ กรายด้ านมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก (เรี ยงจากมากไปหาน้ อย) ดังนี้ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านราคา และด้ านการจัดจําหน่าย
ประชาชนที่พั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบบ 1
ห้ องนอน 1 ห้ องนํ้า ซื้ อคอนโดมีเนี ยมเพื่ อปล่ อ ยให้ เช่ า มี บุ ค คลร่ วมตั ด สิน ใจ คื อ บุ ค คลใน
ครอบครัว มีโอกาสซื้อเพราะต้ องการที่อยู่เป็ นของตนเอง เลือกขนาด 30 ตารางเมตร ในราคา
500,000-1,000,000 บาท เพราะใกล้ ท่ที าํ งานหรือใกล้ สถานศึกษา
เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบคอนโดมี
เนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านบุคคล
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียม
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ที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมีเนียม และด้ านเหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
อายุ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบคอนโดมี
เนียมที่ท่านเลือกซื้อในเขตห้ วยขวาง และอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโด
มีเนียมด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคา
ของคอนโดมี เ นี ย มและด้ าน เหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สถานภาพมี ค วามสัม พั น ธ์ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มด้ า นรู ป แบบ
คอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียมและด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียม และสถานภาพไม่ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ าน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ สาเหตุ ท่ีท าํ ให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย ม ด้ า นบุ ค คลที่มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจซื้อ ค่า sig> 0.05 แสดงให้ เห็นว่าสถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมี
เนี ย มด้ า นขนาดของคอนโดมี เ นี ย มที่ซ้ ื อ และด้ า นราคาของคอนโดมี เ นี ย มในเขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบ
คอนโดมีเนียมและ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ
ด้ านราคาของคอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านวัตถุประสงค์หรือ
ด้ านขนาดของคอนโดมีเนี ยมและอาชีพไม่ มี
สาเหตุ ท่ีทาํ ให้ ท่านเลื อกซื้ อคอนโดมีเนียม
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ
ด้ านบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อ ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านราคาของ
คอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ าน
รูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียมด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมี
เนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อและ จํานวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อคอนโดมี
เนียม ด้ านบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมี
เนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการ
เลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ปัจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านวัตถุประสงค์ หรือ
สาเหตุท่ีทาํ ให้ ท่านเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมี
เนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และปั จจัยจิตวิทยาไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมีเนียม ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมี
เนียมด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียม ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมที่ซ้ ือ ด้ านราคาของคอนโดมี
เนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

8. อภิปรายผล
ประชาชนที่พัก อาศั ย อยู่ ใ นเขตห้ ว ยขวาง กรุง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
มากกว่ า เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 30-40 ปี มี ส ถานภาพโสด มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 40,001-50,000 บาท และ
มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน สามารถอธิบายได้ ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนและมีรายได้ ค่อนข้ างสูง ทําให้ มีกาํ ลังทรัพย์ใน
การซื้อคอนโดมีเนียมไว้ เพื่อพักอาศัยหรือปล่อยให้ เช่า และพักอาศัยกันเพียง 1-2 คน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางไปทํางานหรือศึกษาเล่าเรียน สอดคล้ องกับผลการวิจัยของอิชยา หล่อกิจ
กุล (2550) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพั กอาศัยของ
ผู้บริโภค ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
อายุ ต่ ํา กว่ า 30 ปี สถานภาพโสดมี จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 3-4 คน อาชี พ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ ต่าํ กว่า 20,000 บาท/เดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี และบิดา-
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มารดา และการวิจัยของกิตติพงศ์ วงศ์ฟู (2546) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการซื้อ
คอนโดมเนียมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ซ้ ือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
อยู่ในวัยทํางาน อายุระหว่าง 21-40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ ว การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็ นลูกจ้ างหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีภูมิลาํ เนาเดิมอยู่ ในจังหวัด
เชียงใหม่ และทฤษฏีลาํ ดับขั้นความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need
Theory) ที่กล่าวไว้ ว่า เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้ องการทางด้ านร่างกายได้ สมบูรณ์แล้ ว
มนุ ษย์มักจะมีความต้ องการในระดับที่สูงขึ้นต่ อไป เช่ น ความต้ องการความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่ อปั จจัย
จิตวิทยาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่ าในการตัดสินใจเลือกซื้ อคอนโดมีเนียม
เหตุผลทางด้ านจิตวิทยามีส่วนในการตัดสินใจมาก โดยพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคจะเน้ นในเรื่อง
ของใกล้ รถไฟฟ้ าและใกล้ ย่านธุรกิจ เมื่อซื้อแล้ วจะใช้ สาํ หรับพักอาศัยเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปทํางานหรือศึกษาเล่าเรียน และท้ ายสุดเพื่อเก็งกําไรไว้ ในอนาคต ผู้ประกอบการจึงควร
หันมาลงทุนในย่านที่มีรถไฟฟ้ าผ่านเป็ นอันดับแรก เพื่อผู้บริโภคจะได้ หันมาซื้อหาจับจองไว้ อีก
ทั้งยังต้ องเน้ นในเรื่องของคุณภาพของคอนโดมีเนียมที่พิจารณาถึงปั จจัยต่ าง ๆ หลายประการ
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของรัชพล รุ่งสมบูรณ์ (2552) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมตามเส้ นทางระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนระบบราง ที่พบว่า
โดยภาพรวมมาอยู่ในระดับมาก
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพ มหานครมีความคิดเห็นต่ อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาราย
ด้ าน พบว่ า ทุกรายด้ านมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก (เรี ยงจากมากไปหาน้ อย) ดังนี้ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านราคา และด้ านการจัดจําหน่ าย แสดงให้ เห็นว่ า
ผู้บริโภคได้ เน้ นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของคอนโดมีเนียมเป็ นประการแรก ในด้ านของ
สถานที่ต้ังอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าเพื่อความสะดวกในการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคทีดีพร้ อม
มีรูปแบบที่โดดเด่ นไม่ ซํ้าใครและชื่อเสียงของผู้ ประกอบการเป็ นปั จจัยประกอบการพิ จารณา
ผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ ค วามสํา คั ญ กับ ผลิ ต ภั ณฑ์ม ากกว่ า ปั จ จั ย อื่น ๆ ในการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เนี ย ม
ผู้ประกอบการควรเน้ นในเรื่องดังกล่าวในเขตพื้นที่ห้วยขวาง เพื่อที่ธุรกิจคอนโดมีเนียมจะประสบ
ความสําเร็จอย่ างแน่ นอน สอดคล้ องกับผลการวิจัยของสุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553)
ศึก ษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่ผ้ ู บ ริ โ ภคใช้ ใ นการตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิเนี ยม ในเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ าส่ วนประสมทางการตลาดที่ผ้ ู บ ริ โ ภคใช้ ในการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในภาพร่วมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ประชาชนที่พั ก อาศั ย อยู่ ใ นเขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบบ 1
ห้ องนอน 1 ห้ องนํ้า ซื้ อคอนโดมีเนี ยมเพื่ อปล่ อ ยให้ เช่ า มี บุ ค คลร่ วมตัด สิน ใจ คือ บุ ค คลใน
ครอบครัว มีโอกาสซื้อเพราะต้ องการที่อยู่เป็ นของตนเอง เลือกขนาด 30 ตารางเมตร ในราคา
500,000-1,000,000 บาท เพราะใกล้ ท่ที าํ งานหรือใกล้ สถานศึกษา แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคมี
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มเหมื อ นกับ ผู้ บ ริ โ ภคเขตอื่น ๆ ที่เ น้ น ในเรื่ อ งของความ
สะดวกสบาย พื้นที่ใช้ สอยเล็กน้ อยและระบบสาธารณูปโภคที่ดีเลิศ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเวลา
ในสถานที่ ท ํา งานมากกว่ า ที่ บ้ า น จึ ง ไม่ เ น้ นในขนาดของพื้ นที่ ห้ อง แต่ เ น้ นเรื่ อ งของระบบ
สาธารณูปโภคมากกว่าเรื่องอื่น ๆ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ นันทิยา ธนพงศ์ประเสริฐและ
คณะ (2552) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียมในแนวเส้ นทางการเดิน
รถไฟฟ้ าใต้ ดิ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี จุ ด ประสงค์ ท่ีซ้ ื อ
คอนโดมิเนียมเพื่ออาศัยอยู่เอง เหตุผลที่เป็ นปัจจัยที่ซ้ ือคอนโดมิเนียมเพื่อสะดวกในการเดินทาง
ทําเลที่ต้ องการเลื อกซื้ อ รั ชดา-รั ชวิภ า ต้ อ งการคอนโดมิเนี ยมที่สร้ างเสร็จพร้ อมอยู่ กลุ่ ม
ตัวอย่ างต้ องการขนาดพื้นที่ห้อง 36-40 ตารางเมตร ต้ องการระยะห่ างจากคอนโดมิเนียมรถไฟฟ้ าใต้ ดินตํ่ากว่า 200 เมตร
อายุ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบคอนโดมี
เนียมที่ท่านเลือกซื้อในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
แสดงให้ เห็นว่ าช่ วงอายุ ของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในแง่ ของ
ระบบสาธารณูปโภคในด้ านการรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัยและระบบอัคคีภัย ผู้บริโภค
ไม่มีเวลาในการเอาใจใส่กบั เรื่องดังกล่าว มีความยินดีท่จี ะเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเพื่อให้ ผ้ ูประกอบการ
มาดูแลความปลอดภัย หากผู้ประกอบการได้ สร้ างระบบความปลอดภัยที่ดีย่อมเป็ นชื่อเสียงของ
คอนโดมีเนียมที่จะดําเนินธุรกิจในภายหน้ าได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับผลการวิจัยของรัชพล รุ่ง
สมบูรณ์ (2552) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียม
ตามเส้ นทางระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนระบบราง ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมตามเส้ นทางระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนระบบราง
สถานภาพมี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มด้ า นรู ป แบบ
คอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านโอกาสในการซื้อคอนโดมีเนียมและด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภคที่โสด สมรส หม้ าย และหย่าร้ างต่างมีเหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในด้ าน
ของรูปแบบที่สวยงาม และเลือกซื้อคอนโดมีเนียมเพื่อพักอาศัยและปล่อยให้ เช่า เพราะผู้บริโภคมี
เงินเพี ยงพอสําหรั บการผ่ อนชํา ระให้ กับธนาคาร และเป็ นการสร้ างความสะดวกสบายในการ
ดํา รงชี วิ ต อีก หนทางหนึ่ ง ด้ ว ย สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ย ของรั ช พล รุ่ ง สมบู ร ณ์ (2552) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมตามเส้ นทางระบบ
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รถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนระบบรางที่พ บว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสถานภาพมี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมตามเส้ นทางระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนระบบราง
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านรูปแบบ
คอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงมักจะคิดและไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสียของการ
เลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มในแต่ ล ะครั้ ง ก่ อ นตั ด สิน ใจ ในทางตรงกัน ข้ า มกับ ผู้ บ ริ โ ภคที่มี ร ะดั บ
การศึกษาน้ อยย่ อมตัดสินใจซื้อโดยไม่ คํานึ งถึงผลดีและผลเสีย คิดแต่ เพี ยงว่ าเพื่ อที่อยู่ อาศัย
เท่านั้น สอดคล้ องกับผลการวิจัยของสุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553) ศึกษาเรื่องส่วนประสม
ทางการตลาดที่ผ้ ูบริโภคใช้ ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่พบว่ าผู้ บริ โภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ านวัตถุประสงค์หรือ
สาเหตุท่ีทาํ ให้ ท่านเลื อกซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านขนาดของคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะของ
การประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนหรือลักษณะอื่น ๆ ย่อมมีการคิดและไตร่ ตรองก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะผู้บริโภคที่มีรายได้ น้อยย่อมไม่สามารถจับจองหรือซื้อหาเป็ นเจ้ าของได้
ผิดกับผู้บริโภคที่มีรายได้ มากย่อมมีกาํ ลังทรัพย์ในการซื้อได้ ดีกว่า ประกอบกับเขตห้ วยขวางเป็ น
ย่ านธุรกิจรองลงมาจากสีลมที่มีหน่ วยงานใหญ่ ๆ หลายหน่ วยงานได้ เข้ ามาประกอบธุรกิจเพื่อ
แข่งขันกัน ราคาของที่ดินจึงสูงตามไปด้ วย มีธุรกิจคอนโดมีเนียมเกิดขึ้นมากมาย ผู้บริโภคได้ มี
โอกาสในการเลือกซื้อมากเชนเดียวกัน โดยราคาของคอนโดมีเนียมจึงมีราคาสูงตามราคาของที่ดิน
ผู้ บริ โภคที่ตัดสินใจเลื อกซื้ อจึงต้ องดู ปัจจัยประกอบหลาย ๆ อย่ าง เพื่ อมิให้ คอนโดมีเนียมที่
ตนเองจับจองต้ องสูญหายไป สอดคล้ องกับผลการวิจัยของสุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553)
ศึก ษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่ผ้ ู บ ริ โ ภคใช้ ใ นการตัด สิน ใจซื้อ คอนโดมิ เนี ยม ในเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมด้ าน
รูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แสดงให้ เห็นว่ าคอนโดมีเนียมที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีพ้ ืนที่ใช้ สอนมากมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ครบครันย่อมต้ องมีราคาสูง ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยย่อมไม่สามารถ
เป็ นเจ้ าของได้ เหมือนกับผู้ท่มี ีรายได้ สงู การเลือกซื้อคอนโดมีเนียมแต่ละครั้งของผู้บริโภคจึงควร
ให้ ค วามสําคัญ กับรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อนของตนเองด้ วย เพื่ อป้ องกันการเกิด ปั ญ หาตามมาใน
อนาคต ซึ่งเป็ นการสูญเสียทั้งทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของตนเอง สอดคล้ องกับผลการวิจัยของรัชพล
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รุ่งสมบูรณ์ (2552) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมี
เนียมตามเส้ นทางระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนระบบราง ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมขนส่งมวลชนระบบราง และผลการวิจัยของชัชรัช เย็น
บํารุง (2546 : 232-251) ได้ ศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อห้ องชุดพัก
อาศั ยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พ บว่ า คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลทํา ให้ ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันคือ 1) ภูมิลาํ เนา 2) ระดับการศึกษาและ 3)
รายได้ ของครอบครัวต่อเดือน
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมีเนียม
ด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคที่มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวมากต้ องเลือกซื้อ
คอนโดมีเนียมที่มีพ้ ืนที่กว้ างและเพียงพอกับการอยู่อาศัยมากกว่าที่มีจาํ นวนสมาชิกน้ อย เพราะ
คอนโดมีเนียมสมัยใหม่ ๆ ในกรุงเทพมีพ้ ืนที่ในจํานวนจํากัด รูปแบบของคอนโดมีเนียมจึงต้ องมี
ขนาดไม่กว้ างมากนัก ด้ วยพื้นที่ในเขตห้ วยขวางนับเป็ นทําเลทองในอนาคต ผู้ประกอบการไม่ส่า
มารถซื้อที่ดิน และสร้ างรูปแบบที่ตรงตามความต้ องการของผู้บริโภคได้ ทุกคน แต่คาํ นึงถึงความ
ต้ องการของผู้บริโภคที่เป็ นกลาง ๆ มากกว่า เพื่อที่จะได้ จาํ หน่ายออกได้ หมดในแต่ละครั้งที่ทาํ การ
ลงทุน สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ.อิชยา หล่อกิจกุล (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภค ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่
พบว่ า จํา นวนสมาชิ ก มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ ออาคารชุ ด พั ก อาศั ย ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร
ปั จ จั ย จิ ต วิ ท ยามี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มด้ าน
วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ สาเหตุ ท่ีท าํ ให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย ม ด้ า นบุ ค คลที่มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตั ด สิน ใจซื้ อคอนโดมี เ นี ย ม และด้ า น เหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อคอนโดมี เ นี ย มในเขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคได้ มีการรับรู้
การเรี ยนรู้ ความเชื่ อและทัศ นคติท่ีดีต่ อธุ รกิจคอนโดมีเนี ยมเป็ นอย่ า งมาก เพราะค่ า นิ ยมใน
ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคได้ หั น มาสนใจที่อ ยู่ อ าศั ย แบบคอนโดมี เ นี ย มตามกระแสของสัง คม การใช้
ชี วิ ต ประจํา วั น ของคนกรุ ง เทพส่ ว นใหญ่ จ ะมี เ วลาอยู่ ใ นที่ท ํา งานมากกว่ า อยู่ ท่ี บ้ า น บ้ า นจึ ง
เปรียบเสมือนที่พักหลับนอนเท่านั้น ผู้บริโภคจึงไม่สนใจในการซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้ าน และพื้นที่
ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมีราคาแพงมาก ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถลงทุนได้ อกี ประการ
หนึ่ง สอดคล้ องกับผลการวิจัยของกิบเลอร์และเนลสัน (Gibler and Nelson อ้ างถึงใน วรพรรณ
ประนอมเชย 2551) ที่พบว่ าผู้บริ โภคส่วนในปั จจัยภายในด้ านของทัศนคติและรสนิยม และ
ผลการวิจัยขอบง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมี
เนียมด้ านรูปแบบคอนโดมีเนียมที่ท่านเลือกซื้อ ด้ านวัตถุประสงค์หรือสาเหตุท่ที าํ ให้ ท่านเลือกซื้อ
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คอนโดมีเนียม และด้ าน เหตุผลในการเลือกซื้อคอนโดมีเนียมในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงให้ เห็นว่าผู้บริโภคให้ ความสนใจกับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในทุกด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจําหน่ ายและการ
ส่ งเสริ ม การตลาด เพราะปั จ จัยเหล่ า นี้ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของการดํา เนิ น ธุ รกิจ ก่ อนที่
ผู้ประกอบการจะทําการลงทุนมักจะต้ องทําการวิจัยการตลาดใน 4 ด้ านนี้ก่อนการลงทุน เพื่อเป็ น
แนวทางในการในทําธุรกิจให้ ประสบความสําเร็จ ผู้บริโภคจึงได้ รับคอนโดมีเนียมที่สมบูรณ์แบบ
และตรงตามความต้ องการมากที่สุด สอดคล้ องกับผลการวิจัยของยศธนาตย์ ธนภัทรวรธันย์
(2554) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง ปั จจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่ างกรุงธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อออกเป็ น 5 ด้ านหลัก คือ ด้ านแบบ
แปลนและรูปแบบคอนโดมิเนียม ด้ านการก่อสร้ างโครงการ ด้ านทําเลที่ต้ัง ด้ านสิ่งสาธารณูปโภค
ด้ านการส่งเสริมการขาย และผลการวิจัยของ

9. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
9.1 ปั จ จั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนียม โดยให้ ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งผู้ท่ตี ้ องการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนั้น ต้ องการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง รูปแบบของห้ องที่มีการออกแบบพื้นที่การใช้ สอยอย่างเหมาะสม มีการมอบข้ อเสนอ
ที่พิเศษให้ กบั ผู้ท่จี ะเข้ ามาอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชําระ
มีการจัดการสภาพแวดล้ อมรอบๆคอนโดมิเนียมให้ มีความสวยงาม มีการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในคอนโดมิเนียมอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็ น ฟิ ตเนส สระว่ายนํา้ ร้ านสะดวกซื้อ ร้ าน
รับซัก-รีดเสื้อผ้ า รวมไปถึงการให้ บริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะอํานวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ท่พี ักอาศัยได้ อย่างทั่วถึง
9.2 ปัจจัยด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่มี ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
โดยให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ท่ตี ้ องการ
เลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมนั้น ต้ องการอยู่อาศัยคอนมิเนียมที่มีช่ ือเสียง ต้ องการได้ รับการบริการที่ดีจาก
บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวช้ องคอนโดมิเนียม จึงมีความต้ องการที่จะอยู่อาศัยในคอนโดที่มี
ภาพลักษณ์ในสายตาของลูกค้ าอยู่ระดับที่สงู ซึ่งจะทําให้ เกิดความไว้ วางใจที่จะเลือกพักอาศัยกับ
คอนโดมิเนียมนั้นๆ
9.3 ปัจจัยด้ านอื่นๆ ผู้อาศัยมีความต้ องการที่จะทําให้ ร้ สู กึ ว่าตัวเองปลอดภัย โดยมี
การรักษาความปลอดภัยจากคอนโดมิเนียมอย่างเข้ มงวด ปราศจากการรบกวนจากสิ่งแวดล้ อม
ภายนอก
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เนื่องจากผู้พักอาศัยบางกลุ่มต้ องการพักอาศัยคอนโดมิเนียมต้ องการความเงียบสงบ เพื่อความ
เป็ นส่วนตัวในการพักผ่อน ชอบพักอาศัยในส่วนที่มีวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม
9.4 ปั จจัยด้ านการตั้งราคาขายของคอนโดมิเนียม ซึ่งผู้ท่ตี ้ องการจะเลือกซื้อซื้อ
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่น้ันจะวางงบประมาณในการซื้ออยู่ท่ี 1.51-2 ล้ านบาท และต้ องการขนาด
พื้นที่ใช้ สอย 31-40 ตามรางเมตร ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผ้ ูประกอบการควรจะให้ ความสําคัญและนําไป
วางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกับลูกค้ าให้ ได้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
9.5 ปั จจัยด้ านสถานที่ต้ัง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผ้ ูประกอบการควรจะให้ ความสําคัญในการ
เลือกสถานที่ต้ังของคอนโดมิเนียม เนื่องจากผู้ท่ตี ้ องการพักอาศัยคอนโดมิมิเนียมนั้นสามารถ
เดินทางได้ อย่างสะดวกสบาย เช่น อยู่ในเส้ นทางของรถไฟฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ ดิน ป้ ายรถเมล์ ซึ่งจะทํา
ให้ ผ้ ูพักอาศัยนั้นเดินทางไป-มาได้ อย่างสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
9.6 ปัจจัยด้ านช่องทางการสื่อสาร ผู้ประกอบการควรเลือกสื่อที่ใช้ ในการส่งข้ อมูล
ข่าวสารหรือการโปรโมทโครงการ โดยใช้ ส่อื อินเตอร์เน็ต โบชัวร์โครงการ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณาของโครงการ ซึ่งสื่อเหล่ านี้จะเป็ นสื่อหลักๆที่ผ้ ูท่ีสนใจจะเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเข้ าไปทําการศึกษาและดูข้อมูลต่างๆโครงการ จะทําให้ เป็ นการส่งข้ อมูลในด้ าน
ต่ างๆ
ให้ เหมาะสมกับรูปแบบพฤติกรรมการใช้ ส่ือในการหาข้ อมูลของผู้ ซ้ ือได้ อย่ างตรง
กลุ่มเป้ าหมาย

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ด้ วยความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่าน อีกทั้งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่เป็ นแหล่งข้ อมูลที่สาํ คัญในการจัดทําการ
วิจัย และเป็ นประโยชน์ในการทําวิจัยครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้วิจัยต้ องขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.เบญจมาภรณ์ อิศรเดช อาจารย์ท่ปี รึกษา ที่ให้ คาํ
ชี้แนะในขั้นตอนของการทําวิจัย เสนอแนะแนวทางการทําวิจัย ตลอดจนให้ การดูแลเอาใจใส่เป็ น
อย่างดีย่งิ ตลอดเวลา อีกทั้งยังเสียสละเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาและตรวจสอบงานวิจัยฉบับนี้ ทําให้
งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จและมีคุณค่าแก่การศึกษาอีกฉบับหนึ่ง
สุดท้ ายนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวของผู้วิจัยที่ให้ การ
สนับสนุ นให้ กาํ ลังใจ ดูแลมาโดยตลอด ซึ่งเป็ นกําลังใจอันสําคัญยิ่งทําให้ ผ้ ูวิจัยสามารถทําวิจัยได้
สําเร็จสมบูรณ์ลงได้ ด้วยดี อีกทั้งเพื่อน ๆ และบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่มิได้ กล่าวนามมาคอย
ให้ กาํ ลังใจและคําแนะนําต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็ นบุคคลที่มีส่วนร่วมกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วย หากมี
ข้ อผิดพลาดหรือข้ อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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