ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิ เนี ยม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความรุนแรงในการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ซือ้ คอนโดมิเนียมในนครราชสีมาจึงถูกศึกษาขึน้ โดยผู้วจิ ยั ศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ประกอบด้วย ปั จจัยบุคลากร ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
การส่งเสริมการขาย ปั จจัยด้านสถานที่ทต่ี งั ้ ปั จจัยกระบวนการ และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ปั จจัยด้านเพศ ปั จจัยด้านอายุ ปั จจัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จากกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการ
วิเคราะห์มาจากแบบสอบถามทีผ่ ่านคาถามคัดกรองและมีความสมบูรณ์จานวน 400 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดนครราชสีมา
ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ ส่วนปั จจัยทางประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมนัน้ พบว่า
มีเพียง ปั จจัยด้านระดับการศึกษาเท่านัน้ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมใน จังหวัดนครราชสีมาของ
ประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา งานวิจยั นี้อาจจะช่วยผูป้ ระกอบการทีท่ าธุรกิจ เกีย่ วกับคอนโดมิเนียม
สามารถนาข้อมูลจากการวิจยั ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
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ABSTRACT
In 2019, Real Estate Market in Nakhon Ratchasima area become more competitive, factors influencing
consumer purchase of condominiums in Nakhon Ratchasima were studied. The 7P’s marketing mix-people,
product, price, promotion, place, process and physical evidence-was taken into account. Demographic factors
such as gender, monthly income and career were also considered. 400 samples, all residents of Nakhon
Ratchasima who had purchased condominiums, filled out questionnaires after answering screening questions.
Results were that price promotion physical evidence and process or location were the most influential
factors, in decreasing order of importance. Demographically, only monthly education affected consumer
purchase of condominiums. These findings may help real estate entrepreneurs be more aware of consumer
needs and to compete in this real estate market.
Keyword: Marketing Mix, Condominium, Real Estate
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บทนา
ในปั จ จุบนั ภาพรวมตลาดอสัง หาริม ทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เริม่ มีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากธุรกิจคอนโดมิเนียมกาลังเป็ นทีต่ ้องการของตลาด ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ประเภทนี้จึงต้องมีการแข่งขันเพื่อดึงเอาส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้มากที่สุด ทัง้ นี้เพราะการเพิ่มขึน้ ของจานวน
ประชากรและแผนการพัฒนาในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐจะเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานทีจ่ ะส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ
คอนโดของประชาชนในพืน้ ที่มากยิง่ ขึน้ และในแต่ ปั จ จุ บ ัน ในเขตอาเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า เริ่ม ขยายตัว
มากขึ้น ส่ง ผลให้โ อกาสทางธุ ร กิจ ก็เ ปิ ด กว้า งตามไปด้ว ย คนภายในจัง หวัด และต่ า งจัง หวัด จึง เริ่ม เข้า มาหา
งานทาในจัง หวัด นครราชสีม า ซึ่ง นาไปสู่ค วามต้อ งการด้า นที่อ ยู่ อ าศัย ที่ม ากขึ้น อีกทัง้ ตลาดคอนโดมิเนียมมีการ
พัฒนาหลาย ๆ ด้านทีย่ กระดับมาตรฐานในการพัฒนาโครงการ ยกระดับมาตรฐานคุ ณภาพชีวติ ของผูบ้ ริโภคสาหรับใช้
เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชวี ติ แบบใหม่ทเ่ี น้นครอบครัวขนาดเล็ก
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาปั จจัยต่างๆ ของผูบ้ ริโภคทีส่ ง่ ผลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนคร
ราชีสมา เพื่อทีจ่ ะสามารถนาผลทีไ่ ด้นนั ้ มาวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรม และตรงความต้องการ
ของผู้บริโภค ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ที่พกั อาศั ยถือเป็ นปั จจัยที่มคี วามสาคัญต่อชีวิตของคนในครอบครัว
สาหรับ คนท้อ งถิ่น ในจัง หวัด นครราชสีม าหรือ คนต่ า งพื้น ที่ และคนที่ทางานในตัว เมือ งที่อ ยู่ อ าศัย ประเภท
คอนโดมิเ นี ย มถือ ว่ า เป็ น ที่ต อบโจทย์ช ีวิต ได้ม ากกว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้า นทาเลที่ตัง้ อยู่ใ นใจกลางเมือ ง มีสงิ่ อานวย
ความสะดวกสบายทีท่ างโครงการได้มอบให้ เช่น ร้านสะดวกซือ้ สระว่ายน้า ฟิ ตเนต ระบบรักษาความปลอดภัยทีด่ ี ใกล้
สถานทีร่ าชการ รวมถึง การเปลี่ย นมือ ได้ง่ า ยกว่ า ในอนาคต ทาให้ค อนโดมิเ นี ย ม จึงเหมาะกับไลฟ์ สไตล์ของคน
ยุคใหม่ท่ไี ม่ค่อยมีเวลา ด้วยขนาดของห้องที่เล็กกะทัดรัด การจะทาความสะอาดห้องในช่วงวันหยุดจึงกินเวลาแค่
ไม่น าน หรือ ในบางโครงการก็ม บี ริก ารทาความสะอาดจากแม่บ ้า นของคอนโด ส่ง ผลคอนโดมิเ นี ย มเริ่ม เป็ น
ตัว เลือ กที่ไ ด้ร ับ ความนิ ย มมาก
โดยปั จจุบนั ราคาทีด่ นิ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มทีส่ ูงขึน้ โดยสาเหตุมาจากการขยับ
ขยายอุตสาหกรรมเข้ามาในตัวเมืองและส่งผลให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสูงหรือห้องชุดขึน้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้จากการยื่นข้อใบอนุญาตการก่อสร้างประเภทอาคารชุด
ภาพที่ 1 หน่วยในผังโครงการทีอ่ ยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

ทีม่ า: ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ Press Release, 4 ธันวาคม 2561.

โครงการทีอ่ ยู่อาศัยทีอ่ ยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครราชสีมา มีจานวน 155 โครงการ มี หน่วยในผังของทุก
โครงการรวมกัน 18,069 หน่ วย มูลค่าโครงการรวม 84,445 ล้านบาท มีหน่ วยเหลือขาย หรือเป็ นอุปทานในตลาด
6,858 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่ วยเหลือขาย 34,330 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จานวน 32 โครงการ มีจานวนหน่วย
4,417 หน่ วย มูลค่าโครงการรวม 16,782 ล้านบาท มีหน่ วยเหลือขายหรือเป็ นอุปทานในตลาด 1,213 หน่ วย คิดเป็ น
มูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,698 ล้านบาท (ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ Press Release, สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561)
ด้วยเหตุน้ีทาให้ผู้วจิ ยั ได้มคี วามสนใจทีจ่ ะศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมของประชากรใน
เขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด นครราชสีม า โดยผู้ วิจ ัย มุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการและผู้ สนในธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน เลือกทีต่ งั ้ ทาเล และ
พัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ปลี่ยนไปของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการ
จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งในการวางกลยุทธ์เชิงธุรกิจด้านการตลาด อันจะนามาซึง่ ประสิทธิภาพในการทากาไรจาก
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากยิง่ ขึน้ และให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่องทางจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปั จจัย
ด้านกระบวนการ
2. ขอบเขตด้ า นระยะเวลาการศึก ษาวิจ ัย ท าการศึก ษาโดยการเก็บ ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ตงั ้ แต่ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมสามารถนาข้อมูลวิจยั ไปวางแผนการลงทุนโครงการในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าใจลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในความต้องการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภค
มากยิง่ ขึน้
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุร กิจ คอนโดมิเนี ย มน าข้อมูลมาปรับ ใช้ใ นการเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขัน
ในธุรกิจคอนโดมิเนียม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
3. เพื่อให้ผทู้ ่ศี กึ ษาและสนใจในธุรกิจคอนโดมิเนียม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นาไปประยุกต์
ศึกษาต่อยอดในการทาวิจยั ของธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคตต่อไป

กรอบแนวคิ ดการวิจยั
การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ คยซือ้ หรือมีส่วนต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา หรือที่จะซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากไม่ทราบจานวนทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกาหนด กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่
ระดับ ความเชื่อ มันที
่ ่ 95% และค่า ความคลาด เคลื่อ นที่ย อมรับ ได้ไ ม่เ กิน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ างเท่า กับ 385
ตัวอย่าง แต่เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี้เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 5% จาก
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีค่ านวณได้รวมเป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษาปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมของประชากร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามปั จจัย ที่มีผ ลต่ อการเลือกซื้อคอนโดมิเนี ยมของประชากร ในเขตอาเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วยคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ และคาถามการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ จากระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ถึงระดับเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ ดังนี้
ระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
ระดับคะแนนเป็ น 5
ระดับเห็นด้วยมาก
ระดับคะแนนเป็ น 4
ระดับเห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนนเป็ น 3
ระดับเห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนนเป็ น 2
ระดับเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
ระดับคะแนนเป็ น 1
ส่วนที่ 3 เป็ นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นคาถามลักษณะปลายปิ ด ทีใ่ ห้ผตู้ อบ
เลือกคาตอบเพียงข้อเดียว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย ได้ท าการเก็บ ข้อ มูลที่ท าการศึก ษาจากข้อ มูลปฐมภู มิ (Primary Data) ซึ่ง จะใช้ก ารเก็บ ข้อ มูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านทางรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อใช้สอบถามกับกลุ่มประชากรเป้ าหมายในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิม่ ความรวดเร็วในเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมากในระยะเวลาจากัด และ
ผูว้ จิ ยั สามารถนาข้อมูลไป ใช้โดยการวิเคราะห์ค่าสถิตผิ ่านทางโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตไิ ด้อย่างรวดเร็ว
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมของประชากร ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม โดยใช้การหาค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงอนุมาน
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันมีการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียม โดย
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ และใช้การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ในด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05

ผลการวิ จยั
1. ผูต้ อบแบบส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน
221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.20 มีสถานภาพ แต่งงาน/ อยู่ดว้ ยกัน จานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.80 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 356 คน คิดเป็ นร้อยละ 89.00 มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.30
และส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ 15,000 – 30,000 บาท จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของคอนโดมิเนียมในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 4.24
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.06 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 ด้านช่องทางจัดจาหน่าย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.77 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.61 และด้านราคา มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 4.06 ตามลาดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มี
คุณภาพการก่อสร้างที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และสุขภัณฑ์ มีคุณภาพที่ดี มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.26 และวิวจากห้องพักสวยงามร่มรื่น มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 2.83
ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.08 โดยเรื่องที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพงานก่อสร้างของคอนโด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับทาเลทีต่ งั ้ ของ
คอนโด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.11 และค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางมีความเหมาะสม มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 2.86
ด้านช่องทางจัดจาหน่ ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.77 โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
ได้แก่ สถานทีเ่ ปิ ดจองเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของโครงการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ มีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ Facebook หรือ สานักงานขาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87 และความสวยงามของจุดขาย เช่น
สานักงานขาย ห้องตัวอย่าง การออกบูธ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 3.57
ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ มีการส่งเสริมการตลาดทีน่ ่ าสนใจ เช่น ส่วนลดค่าโอน ค่ามิเตอร์ มีของแถม ฟรีเครื่องปรับอากาศ ผ้าม่าน
เป็ นต้น มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.37 รองลงมาคือ เข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ หรือ Facebook เป็ นต้น มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02 และให้ช่องทางโฆษณาเหมาะสมกับภาพลักษณ์โครงการ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 3.81
ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
บุคลากรในคอนโด เช่น รปภ. แม่บา้ น ทาหน้าทีต่ นเองได้ดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ นิตบิ ุคคลให้บริการด้วย
ความสุภาพและเป็ นมิตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และพนักงานขายมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ี สุภาพ มีใจบริการ มีค่าเฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ เท่ากับ 4.11
ด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 โดยเรื่องที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ มีความปลอดภัย เช่น ระบบป้ องกันคนนอกเข้าอาคาร ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด ระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นต้น
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ภายในและภายนอกโครงการมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.04 และ
สภาพแวดล้อมของคอนโด ร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่อาศัย มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 3.84
ด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
มีเอกสารและโมเดลอาคารทีใ่ ช้ประกอบการเสนอขายถูกต้อง ตรงตามความเป็ นจริง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 รองลงมา
คือ พนักงานแนะนาพาชมห้องตัวอย่างหรือห้องจริงให้ชมก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีระบบการ
บริการจากส่วนกลางที่ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 4.12
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.79

3. สมมติฐานที่ 1 ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทีม่ ีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน
มีการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาทีม่ รี ะดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมแตกต่างกัน (Sig = 0.049) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนประชากรใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มเี พศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมของประชากร ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ด้านราคา (Sig = 0.000) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig = 0.000) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Sig = 0.027) และด้านกระบวนการ (Sig = 0.000) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

สรุปผลและวิ จารณ์ ผล
การศึก ษาเรื่อ ง “ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การเลือ กซื้อ คอนโดมิเ นี ย ม ของประชากรในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมา” สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่อ งที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีคุณภาพการก่อสร้างที่ดี รองลงมาคือ ชุดเฟอร์นิเจอร์
วัสดุ และสุขภัณฑ์ มีคุณภาพทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิดาภา ปะตังเวสา (2556) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคให้
ความสาคัญเรื่อง ความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ รูปแบบความสวยงามของห้องชุด และคุณภาพของ
วัสดุ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในห้องชุด
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพงานก่อสร้างของคอนโด
รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับทาเลทีต่ งั ้ ของคอนโด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของภูรณ
ิ ัฐ ธนวิบูลย์ชยั (2557) ทาวิจยั
เกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ที่อ ยู่ อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑลของพนัก งาน
บริษัทเอกชน พบว่า ปั จจัยด้านคุณลักษณะของที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน เช่น ราคามีความเหมาะสมกับทาเลที่ตงั ้ ราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดทีด่ นิ และพืน้ ทีใ่ ช้สอย
3. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ สถานทีเ่ ปิ ดจองเหมาะสมกับภาพลักษณ์
ของโครงการ รองลงมาคือ มีช่องทางการติดต่ อที่ห ลากหลาย เช่น โทรศัพท์ Facebook หรือ สานัก งานขาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัชฌาติ โลกวิชยั (2557) ที่ได้ศึกษา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนผสมทาง
การตลาดกับการตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมเพื่อ การลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายโดยให้ ความเห็นว่า การเยีย่ มชมโครงการหรือสานักงานขายเพื่อทาการจองในช่วงก่อนการ
ก่อสร้าง ช่วยให้นกั ลงทุนสามารถเลือกทาเลห้องชุดทีด่ ไี ด้ก่อนคนอื่น
4. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น
ส่วนลดค่าโอน ค่ามิเตอร์ มีของแถม ฟรีเครื่องปรับอากาศ ผ้าม่าน เป็ นต้น รองลงมาคือ เข้าถึงข้อมูลของโครงการได้
ง่าย เช่น เว็บไซต์ หรือ Facebook เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกมนนัทธ์ มีสตั ย์ (2555) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อ แนวโน้มในการเลือกซื้อบ้านในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุ โลก พบว่าหากพิจารณาปั จจัยด้านการ ส่งเสริม

การตลาดมีความสาคัญกับการเลือกซื้อบ้าน คือ ของแถมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ ภายในบ้าน เช่น ชุดห้องนอน, ชุด
ห้องครัว, เฟอร์นิเจอร์บวิ ท์อนิ ฯลฯ รองมาคือการแถมเครื่องใช้ไฟฟ้ า เช่น เครื่องปรับอากาศ, ถังเก็บน้ าน้ า, เครื่องทา
น้าอุ่น,ผ้าม่าน และการมีสว่ นลดการขาย ตามลาดับ
5. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ บุคลากรในคอนโด เช่น รปภ. แม่บา้ น ทาหน้าทีต่ นเอง
ได้ดี รองลงมาคือ นิติบุคคลให้บริการด้วยความสุภาพและเป็ นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัฐฬเดช มาเจริญ
(2555) ทีไ่ ด้ ทาการศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
การบริการของพนักงานขายในด้านอัธยาศัย มีความรูค้ วามเข้าใจในโครงการ มนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี มีทกั ษะการให้บริการ
จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรรในจังหวัด ขอนแก่น
6. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีความปลอดภัย เช่น ระบบป้ องกันคนนอก
เข้าอาคาร ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด ระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นต้น รองลงมาคือ ภายในและภายนอกโครงการมีแสงสว่าง
อย่างเพียงพอ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญพิชชา วิชติ พันธ์ (2556) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ กระบวนการตัดสินใจเลือก
ซือ้ คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริโภคเขตบางกะปิ พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับลักษณะทางกายภาพ ของคอนโด ในแง่
ของมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมทีส่ งบร่มรื่น
7. ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นกระบวนการ ผลการศึก ษาพบว่ า ความคิด เห็น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีเอกสารและโมเดลอาคารทีใ่ ช้ประกอบการ
เสนอขายถูกต้อง ตรงตามความเป็ นจริง รองลงมาคือ พนักงานแนะนาพาชมห้องตัวอย่างหรือห้องจริงให้ชมก่อน
ตัด สิน ใจซื้อ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของปรียาภัทร์ สมพร (2555) ที่พบว่ า ปั จ จัยด้า นกระบวนการให้บริก าร มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับกระบวนการตัดสินใจในการซือ้ กล่าวคือ หากโครงการหมู่บา้ นจัดสรรมีการส่งเสริม
พัฒนาปั จจัย ด้านกระบวนการ ให้บริการทีด่ มี ากขึน้ เช่น มีความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสาหรับลูกค้า ก็จะส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้ามากขัน้ ตามไปด้วย
8. ผลการศึก ษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การเลือ กซื้อ คอนโดมิเ นี ย ม ของประชากรในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญศักดิ ์ ตะโพวิญญู (2557) ได้ทาการศึกษา ความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยของกลุ่มประชากร ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปั จจัยด้านราคาและค่าใช้จ่ายนัน้ ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญมาเป็ นอันดับ แรก เนื่องจาก
ความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยของกลุ่มประชากรในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะ อย่างยิง่ การให้ความสาคัญกับราคา
เหมาะสมกับตัวบ้านซึ่งพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับการที่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายกับความเหมาะสมของตัวบ้าน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของปรียาภัทร์ สมพร (2555) ทีพ่ บว่า ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน กับกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ กล่าวคือ หากโครงการหมู่บ้านจัดสรรมีการส่งเสริมพัฒนาปั จจัย ด้าน
กระบวนการ ให้บริการทีด่ มี ากขึน้ เช่น มีความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสาหรับลูกค้า ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ของลูกค้ามากขัน้ ตามไปด้วย ทัง้ นี้ผลการศึกษายังพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิดาภา ปะตังเวสา ( 2557) ที่
พบว่า ปั จจัยการส่งเสริมการตลาด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัดสินใจซือ้ คอนโดมิเนียมของ ผูบ้ ริโภค ซึง่ อาจเป็ นผลมาจาก
ในปั จจุบนั มีบริษทั ทีท่ าธุรกิจ เกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์อยู่มากมายหลายบริษทั ซึง่ อาจมีจุดเด่น -จุดด้อยของโครงการที่
แตกต่างกันไปทาให้ผบู้ ริโภคมีเกณฑ์พจิ ารณาในการตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมทีห่ ลากหลายออกไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
ผลการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกซือ้ คอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ใ่ี นใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดนครราชสีมานาข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการตลาด ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผู้ป ระกอบการควรให้ค วามส าคัญ กับ ความเหมาะสมของราคาและท าเลที่ตัง้ โครงการ เนื่ อ งจาก
คอนโดมิเนียมเป็ นสินค้าทีม่ รี าคาสูง ซึง่ ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญ กับเรื่องนี้
2. ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับ ด้านพนักงานของบริษทั เพราะการทีจ่ ะสร้างความได้เปรียบให้แก่
ธุรกิจที่ เกีย่ วข้องกับการขายโดยตรงนัน้ ปั จจัยสาคัญมาจาก การบริการของพนักงานขาย เช่น การฝึกอบรม พนักงาน
ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี พูดจาสุภาพ มีอธั ยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใส จัดทีร่ บั รองลูกค้าเพียงพอ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ มีความสามารถในการให้ คาปรึกษา คาแนะนา และช่วยเหลือผูใ้ ช้บริการได้เป็ นอย่างดี มีความเอาใจใส่ใน
การให้บริการ มีการพาชมห้อง ตัวอย่างตามทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ สามารถช่วยเพิม่ การตัดสินใจเลือกซือ้ คอนโดมิเนียมใน
จังหวัดนครราชสีมา
3. ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการพัฒนารูปแบบโครงการ และ สภาพแวดล้อมภายในโครงการ
เพราะปั จจัยที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคสนใจโครงการ การออกแบบของตัวอาคาร และสภาพแวดล้อมภายใน
โครงการ อีกทัง้ ซึง่ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการเลือกวัสดุทม่ี คี ุณภาพตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
4. ผูป้ ระกอบการควรมีกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดด้านการส่งเสริม การตลาดและการส่งเสริมการขาย
การจัดแสดง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยมีการออกแสดงโครงการตามสถานทีส่ าธารณะต่าง ๆ อย่าง สม่าเสมอ มีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ถงึ โปรโมชันผ่
่ านสือ่ ต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมทัง้ เพิม่ ช่องทางในการติดต่อให้หลากหลาย
และดูแลการให้บริการรวดเร็ว และทัวถึ
่ ง เพื่อทาให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความสะดวกสบาย และ ตรงกับวัตถุประสงค์ทางการ
ตลาดของบริษทั มากทีส่ ดุ
5. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ ราคาและระยะเวลาผ่อนดาวน์ทม่ี คี วามเหมาะสม กาหนดเงินดาวน์
และทาสัญญาต่ า ทีร่ าคาเหมาะสม เนื่องมาจาก การใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่ของ ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา รายได้ของ
ประชากรมีหลากหลายระดับ จึงควรมี ทางเลือกทีห่ ลากหลายเพื่อรองรับผูบ้ ริโภค
6. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ คอนโดมิเนียมเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้ทนั ที อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริโภค
หลีกเลี่ยงความเสีย่ งกรณีโครงการคอนโดสร้างไม่เสร็จตามกาหนดในสัญญา อีกทัง้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างทันที

กิ ตติ กรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิง่ ของอาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์
ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าให้คาปรึกษาและแนะนาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของการค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้ดว้ ยความใส่ใจอย่างยิง่ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์จนกระทัง้ การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณท่านผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกท่านทีก่ รุณาให้คาปรึกษา ช่วยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของเครื่องมือ เพื่อให้การค้นคว้าอิสระมีความเทีย่ งตรงมากขึน้ ตลอดจนผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่ ห้
ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ทีค่ อยให้คาปรึกษาและกาลังใจสนับสนุ น
จนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์ของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอยกให้เป็ นความดีของท่านผูม้ พี ระคุณเหล่านี้ สิง่ ใด
ทีเ่ ป็ นข้อบกพร่อง ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
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