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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา มคีวามรุนแรงในการแขง่ขนั

ค่อนขา้งสูง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืก ซือ้คอนโดมเินียมในนครราชสมีาจงึถูกศกึษาขึน้ โดยผู้วจิยัศกึษา 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ประกอบดว้ย ปัจจยับุคลากร ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัดา้น
การส่งเสรมิการขาย ปัจจยัด้านสถานที่ทีต่ ัง้ปัจจยักระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยัด้านรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จากกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้  ในการ
วเิคราะหม์าจากแบบสอบถามทีผ่่านค าถามคดักรองและมคีวามสมบรูณ์จ านวน 400 ตวัอย่าง  

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม  ในจงัหวดันครราชสมีา 
ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ได้แก่ ด้านราคา  ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ สว่นปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมนัน้ พบว่า 
มเีพยีง ปัจจยัด้านระดบัการศกึษาเท่านัน้ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมใน  จงัหวดันครราชสมีาของ
ประชากรในเขตอ าเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีา งานวจิยันี้อาจจะช่วยผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิ เกีย่วกบัคอนโดมเินียม
สามารถน าขอ้มูลจากการวจิยั ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้ อย่างมปีระสทิธภิาพและสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาดธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด, คอนโดมเินียม, อสงัหารมิทรพัย ์
 

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 

                                                 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยท์ีป่รกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



บทน า 
ในปัจจุบนัภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัย์ประเภทคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสมีา เริม่มกีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้ เนื่องจากธุรกจิคอนโดมเินียมก าลงัเป็นทีต่้องการของตลาด ผูป้ระกอบการธุรกจิ
ประเภทนี้จึงต้องมีการแข่งขนัเพื่อดึงเอาส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้มากที่สุด ทัง้นี้เพราะการเพิ่มขึน้ของจ านวน
ประชากรและแผนการพฒันาในโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐัจะเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ะส่งผลต่อการตดัสนิใจในการซื้อ
คอนโดของประชาชนในพืน้ที่มากยิง่ขึน้ และในแต่ปัจจุบ ันในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มขยายตัว
มากขึ้น ส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจก็เปิดกว้างตามไปด้วย คนภายในจังหวัดและต่างจ ังหวัดจึงเริ่มเข้ามาหา
งานท าในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งน าไปสู่ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น  อกีทัง้ตลาดคอนโดมเินียมมกีาร
พฒันาหลาย ๆ ดา้นทีย่กระดบัมาตรฐานในการพฒันาโครงการ ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชวีติของผูบ้รโิภคส าหรบัใช้
เป็นทีอ่ยู่อาศยั อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัรปูแบบการใชช้วีติแบบใหม่ทีเ่น้นครอบครวัขนาดเลก็  

ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาปัจจยัต่างๆ ของผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดันคร
ราชสีมา เพื่อทีจ่ะสามารถน าผลทีไ่ดน้ัน้มาวางแผนกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรม และตรงความต้องการ
ของผู้บรโิภค ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ รวมทัง้ที่พกัอาศัยถือเป็นปัจจยัที่มคีวามส าคญัต่อชวีิตของคนในครอบครวั  
ส าหร ับคนท้องถิ่นในจ ังหวัดนครราชสีมาหรือคนต่างพื้นที่ และคนที่ท างานในตัวเม ืองที่อยู่อาศ ัยประเภท
คอนโดมิเนียมถือว่าเป็นที่ตอบโจทย์ชีวิตได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านท าเลที่ตัง้อยู่ในใจกลางเมือง มสีิง่อ านวย
ความสะดวกสบายทีท่างโครงการไดม้อบให ้เช่น รา้นสะดวกซือ้ สระว่ายน ้า ฟิตเนต ระบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีใกล้
สถานทีร่าชการ รวมถึงการเปลี่ยนมือได้ง่ายกว่าในอนาคต  ท าให้คอนโดมิเนียมจงึเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมเีวลา ด้วยขนาดของห้องที่เลก็กะทดัรดั การจะท าความสะอาดห้องในช่วงวนัหยุดจงึกนิเวลาแค่
ไม่นาน หรอืในบางโครงการกม็บีรกิารท าความสะอาดจากแม่บ้านของคอนโด  ส่งผลคอนโดมิเนียมเริ่มเป็น
ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมาก  

โดยปัจจุบนัราคาทีด่นิในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา มแีนวโน้มทีสู่งขึน้โดยสาเหตุมาจากการขยบั
ขยายอุตสาหกรรมเขา้มาในตวัเมอืงและส่งผลใหเ้กดิการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารสูงหรอืห้องชุดขึน้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบไดจ้ากการยื่นขอ้ใบอนุญาตการก่อสรา้งประเภทอาคารชุด 
 
ภาพที ่1 หน่วยในผงัโครงการทีอ่ยู่อาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั 
 

 
ทีม่า: ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์Press Release, 4 ธนัวาคม 2561. 



โครงการทีอ่ยู่อาศยัทีอ่ยู่ระหว่างการขายในจงัหวดันครราชสมีา มจี านวน 155 โครงการ ม ีหน่วยในผงัของทุก
โครงการรวมกนั 18,069 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 84,445 ล้านบาท มีหน่วยเหลอืขาย หรือเป็นอุปทานในตลาด 
6,858 หน่วย คดิเป็นมลูค่าหน่วยเหลอืขาย 34,330 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด จ านวน 32 โครงการ มจี านวนหน่วย 
4,417 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 16,782 ล้านบาท มหีน่วยเหลอืขายหรอืเป็นอุปทานในตลาด 1,213 หน่วย คดิเป็น
มลูค่าหน่วยเหลอืขาย 4,698 ลา้นบาท (ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์Press Release, สบืคน้เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2561)   

ดว้ยเหตุนี้ท าใหผู้้วจิยัได้มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของประชากรใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจ ัยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ สนในธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียม เพื่อน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการวางแผน เลอืกทีต่ัง้ท าเล และ
พฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการทีเ่ปลี่ยนไปของผูบ้รโิภค อกีทัง้เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผู้ประกอบการ
จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในการวางกลยุทธเ์ชงิธุรกจิดา้นการตลาด อนัจะน ามาซึง่ประสทิธภิาพในการท าก าไรจาก
การพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ากยิง่ขึน้ และใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครราชสมีา 
2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครราชสมีา 
 
ขอบเขตการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา  ปัจจยัด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นกระบวนการ 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาวิจัย  ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ตัง้แต่ช่วงเดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิคอนโดมเินียมสามารถน าขอ้มลูวจิยั ไปวางแผนการลงทุนโครงการในเขตอ าเภอ

เมอืง จงัหวดันครราชสมีา ใหเ้ขา้ใจลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ในความต้องการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภค
มากยิง่ขึน้ 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจคอนโดมิเนียมน าข้อมูลมาปรบัใช้ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั          
ในธุรกจิคอนโดมเินียม ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

3. เพื่อใหผู้ท้ี่ศกึษาและสนใจในธุรกจิคอนโดมเินียม ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา น าไปประยุกต์
ศกึษาต่อยอดในการท าวจิยัของธุรกจิคอนโดมเินียมในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจยั 
การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา    

มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี้ 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทีเ่คยซือ้หรอืมสี่วนต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียม ในเขตจงัหวดันครราชสมีา หรือที่จะซื้อคอนโดมเินียม ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกก าหนด กลุ่มตวัอย่างจากสตูรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% และค่าความคลาด เคลื่อนที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 385 
ตวัอย่าง แต่เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้เพิม่ขึน้อกีประมาณ 5% จาก
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณไดร้วมเป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 
 
 
 



 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการศกึษาปัจจยัทีม่ี

ผลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของประชากร ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 สว่น 
ดงัต่อไปนี้ 

สว่นที ่1 ค าถามคดักรองการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร ในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งประกอบไปดว้ยค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ และค าถามการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม มลีกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยแบ่งเป็น  5 ระดบั จากระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุถงึระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  ดงันี้ 

ระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ   ระดบัคะแนนเป็น  5 
ระดบัเหน็ดว้ยมาก   ระดบัคะแนนเป็น  4 
ระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  ระดบัคะแนนเป็น  3 
ระดบัเหน็ดว้ยน้อย   ระดบัคะแนนเป็น  2 
ระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ   ระดบัคะแนนเป็น  1 

สว่นที ่3 เป็นขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นค าถามลกัษณะปลายปิด ทีใ่หผู้ต้อบ
เลอืกค าตอบเพยีงขอ้เดยีว ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บข้อมูลที่ท าการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งจะใช้การเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่านทางรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อใชส้อบถามกบักลุ่มประชากรเป้าหมายในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดันครราชสมีา เพื่อเพิม่ความรวดเรว็ในเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากในระยะเวลาจ ากดั   และ
ผูว้จิยัสามารถน าขอ้มลูไป ใชโ้ดยการวเิคราะหค์่าสถติผิ่านทางโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติไิดอ้ย่างรวดเรว็ 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของประชากร ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา และการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ (�̅�) และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1.2 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารหาค่าความถี ่
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน 
  2.1 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมกีารเลอืกซือ้คอนโดมเินียม โดย

ใช้การทดสอบค่าท ี(t-test) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรใ์นดา้นอายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2.2 วเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียมของประชากร ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 



ผลการวิจยั 
1. ผูต้อบแบบสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 240 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 มอีายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 

221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.20 มสีถานภาพ แต่งงาน/ อยู่ดว้ยกนั จ านวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.80 จบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 356 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.00 มอีาชพีพนกังานเอกชน จ านวน 161 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.30 
และสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของคอนโดมเินียมในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นบุคลากร มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 4.24 
รองลงมาคอื ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06  ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.61 และดา้นราคา มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 4.06 ตามล าดบั 

ดา้นผลติภณัฑใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ มี
คุณภาพการก่อสร้างที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 รองลงมาคอื ชุดเฟอร์นิเจอร์  วสัดุ และสุขภณัฑ์ มคีุณภาพที่ดี มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และววิจากหอ้งพกัสวยงามร่มรื่น มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 2.83 

ดา้นราคาในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 โดยเรื่องที่มคี่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพงานก่อสรา้งของคอนโด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 รองลงมาคอื ราคาเหมาะสมกบัท าเลทีต่ัง้ของ
คอนโด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11 และค่าใชจ้่ายค่าสว่นกลางมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 2.86 

ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด 
ไดแ้ก่ สถานทีเ่ปิดจองเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของโครงการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 รองลงมาคอื มชี่องทางการตดิต่อที่
หลากหลาย เช่น โทรศพัท ์ Facebook หรอื ส านักงานขาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 และความสวยงามของจุดขาย เช่น 
ส านกังานขาย หอ้งตวัอย่าง การออกบธู มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.57 

ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ ไดแ้ก่ มกีารสง่เสรมิการตลาดทีน่่าสนใจ เช่น สว่นลดค่าโอน ค่ามเิตอร ์มขีองแถม ฟรเีครื่องปรบัอากาศ ผา้ม่าน 
เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 รองลงมาคอื เขา้ถงึขอ้มลูของโครงการไดง้่าย เช่น เวบ็ไซต ์หรอื Facebook เป็นตน้  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และใหช้่องทางโฆษณาเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์โครงการ มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.81 

ดา้นบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่ 
บุคลากรในคอนโด เช่น รปภ. แม่บา้น ท าหน้าทีต่นเองไดด้ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.49 รองลงมาคอื นิตบิุคคลใหบ้รกิารดว้ย
ความสภุาพและเป็นมติร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และพนักงานขายมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ ี สภุาพ มใีจบรกิาร มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุเท่ากบั 4.11 

ด้านลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 โดยเรื่องที่มคี่าเฉลี่ย
สงูสดุ ไดแ้ก่ มคีวามปลอดภยั เช่น ระบบป้องกนัคนนอกเขา้อาคาร  ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด ระบบป้องกนัอคัคภียั เป็นต้น 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.48 รองลงมาคอื ภายในและภายนอกโครงการมแีสงสว่างอย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 และ
สภาพแวดลอ้มของคอนโด ร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่อาศยั มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.84 

ดา้นกระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ 
มเีอกสารและโมเดลอาคารทีใ่ชป้ระกอบการเสนอขายถูกต้อง ตรงตามความเป็นจรงิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 รองลงมา
คอื พนักงานแนะน าพาชมห้องตัวอย่างหรือห้องจรงิให้ชมก่อนตดัสนิใจซื้อ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และมรีะบบการ
บรกิารจากสว่นกลางที ่สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 4.12 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.79 



3. สมมตฐิานที ่1 ประชากรในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาทีม่ีลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั
มกีารเลอืกซือ้คอนโดมเินียมแตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า ประชากรในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาทีม่รีะดบั
การศกึษาแตกต่างกนัมกีารเลอืกซือ้คอนโดมเินียมแตกต่างกนั (Sig = 0.049) ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนประชากรใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาที่มเีพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มกีารเลอืกซื้อ
คอนโดมเินียมไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม  ของประชากรในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียมของประชากร ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Sig = 0.000) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Sig = 0.000) ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (Sig = 0.027) และดา้นกระบวนการ (Sig = 0.000) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 
สรปุผลและวิจารณ์ผล 
 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา” สามารถอภปิรายผลการศกึษา ไดด้งันี้ 
 1. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรื่องที่มคี่าเฉลีย่สงูสุด ได้แก่ มคีุณภาพการก่อสรา้งที่ดี รองลงมาคอื ชุดเฟอรน์ิเจอร์ 
วสัดุ และสขุภณัฑ ์มคีุณภาพทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจดิาภา ปะตงัเวสา (2556) ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยั
ทีส่ง่ผลต่อ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผูบ้รโิภคให้
ความส าคญัเรื่อง ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ รูปแบบความสวยงามของห้องชุด และคุณภาพของ
วสัด ุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นหอ้งชุด 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรื่องที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพงานก่อสร้างของคอนโด 
รองลงมาคอื ราคาเหมาะสมกบัท าเลทีต่ัง้ของคอนโด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภูรณิัฐ ธนวบิูลยช์ยั (2557) ท าวจิยั
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงาน
บรษิัทเอกชน พบว่า ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของที่อยู่อาศยั มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการตัดสนิใจเลอืกซื้อที่อยู่ใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบรษิัทเอกชน เช่น ราคามีความเหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้  ราคามคีวาม
เหมาะสมกบัขนาดทีด่นิและพืน้ทีใ่ชส้อย 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย  ผลการศึกษาพบว่า ความคดิเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ สถานทีเ่ปิดจองเหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของโครงการ รองลงมาคือ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น โทรศพัท์  Facebook หรือ ส านักงานขาย ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของอชัฌาติ โลกวิชยั (2557) ที่ได้ศึกษา เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมเพื่อ การลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยให้ ความเหน็ว่า การเยีย่มชมโครงการหรอืส านักงานขายเพื่อท าการจองในช่วงก่อนการ
ก่อสรา้ง ช่วยใหน้กัลงทุนสามารถเลอืกท าเลหอ้งชุดทีด่ไีดก้่อนคนอื่น 
 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรื่องที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มกีารส่งเสรมิการตลาดที่น่าสนใจ เช่น 
ส่วนลดค่าโอน ค่ามเิตอร ์มขีองแถม ฟรเีครื่องปรบัอากาศ ผา้ม่าน เป็นต้น รองลงมาคอื เขา้ถงึขอ้มูลของโครงการได้
ง่าย เช่น เวบ็ไซต์ หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกมนนัทธ์ มสีตัย์ (2555) ที่ศกึษาปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อ แนวโน้มในการเลอืกซื้อบา้นในเขตเทศบาล จงัหวดัพษิณุโลก พบว่าหากพจิารณาปัจจยัดา้นการ  ส่งเสรมิ



การตลาดมคีวามส าคญักบัการเลือกซื้อบ้าน คือ ของแถมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ชุดห้องนอน, ชุด
หอ้งครวั, เฟอรน์ิเจอรบ์วิทอ์นิ ฯลฯ รองมาคอืการแถมเครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น เครื่องปรบัอากาศ, ถงัเกบ็น ้าน ้า, เครื่องท า
น ้าอุ่น,ผา้ม่าน และการมสีว่นลดการขาย ตามล าดบั 
 5. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่ บุคลากรในคอนโด เช่น รปภ. แม่บา้น ท าหน้าทีต่นเอง
ได้ด ีรองลงมาคอื นิติบุคคลให้บรกิารด้วยความสุภาพและเป็นมติร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภฐัฬเดช มาเจริญ 
(2555) ทีไ่ด ้ท าการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภคในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
การบรกิารของพนักงานขายในดา้นอธัยาศยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในโครงการ มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมทีกัษะการใหบ้รกิาร  
จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรในจงัหวดั ขอนแก่น 
 6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ มคีวามปลอดภยั เช่น ระบบป้องกนัคนนอก
เขา้อาคาร ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด ระบบป้องกนัอคัคภียั เป็นต้น รองลงมาคอื ภายในและภายนอกโครงการมแีสงสว่าง
อย่างเพยีงพอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็พชิชา วชิติพนัธ ์(2556) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั กระบวนการตดัสนิใจเลอืก 
ซือ้คอนโดมเินียมของผูบ้รโิภคเขตบางกะปิ พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพ  ของคอนโด ในแง่
ของมาตรฐานความปลอดภยั ประกอบกบัภูมทิศัน์และสภาพแวดลอ้มทีส่งบร่มรื่น 
 7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรื่องทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่ มเีอกสารและโมเดลอาคารทีใ่ชป้ระกอบการ
เสนอขายถูกต้อง ตรงตามความเป็นจรงิ รองลงมาคอื พนักงานแนะน าพาชมห้องตวัอย่างหรอืห้องจริงให้ชมก่อน
ตัดสนิใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของปรียาภัทร์ สมพร (2555) ที่พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กบักระบวนการตดัสนิใจในการซือ้ กล่าวคอื หากโครงการหมู่บา้นจดัสรรมกีารสง่เสรมิ
พฒันาปัจจยั ดา้นกระบวนการ ใหบ้รกิารทีด่มีากขึน้ เช่น มคีวามถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสารส าหรบัลูกคา้ กจ็ะส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้มากขัน้ตามไปดว้ย 
 8. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการมผีลต่อการเลอืกซื้อคอนโดมเินียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาญศกัดิ ์ตะโพวญิญู (2557) ไดท้ าการศกึษา ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่มประชากร ใน
เขตจงัหวดันครราชสมีา  พบว่า  ปัจจยัดา้นราคาและค่าใชจ้่ายนัน้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบั  แรก เน่ืองจาก
ความต้องการทีอ่ยู่อาศยัของกลุ่มประชากรในเขตจงัหวดันครราชสมีา โดยเฉพาะ อย่างยิง่การใหค้วามส าคญักบัราคา
เหมาะสมกบัตัวบ้านซึ่งพิจารณาถึงความคุ้มค่ากบัการที่ต้องเสยี  ค่าใช้จ่ายกบัความเหมาะสมของตัวบ้าน และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรยีาภทัร ์สมพร (2555) ทีพ่บว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั กบักระบวนการตดัสนิใจในการซื้อ กล่าวคอื หากโครงการหมู่บ้านจดัสรรมีการส่งเสริมพฒันาปัจจยั ด้าน
กระบวนการ ใหบ้รกิารทีด่มีากขึน้ เช่น มคีวามถูกต้องครบถว้นของเอกสารส าหรบัลูกคา้ กจ็ะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ของลูกค้ามากขัน้ตามไปด้วย ทัง้นี้ผลการศกึษายงัพบว่าไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จดิาภา ปะตงัเวสา (2557) ที่
พบว่า ปัจจยัการสง่เสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินียมของ ผูบ้รโิภค ซึง่อาจเป็นผลมาจาก
ในปัจจุบนัมบีรษิทัทีท่ าธุรกจิ เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่มากมายหลายบรษิทั ซึง่อาจมจีุดเด่น-จุดดอ้ยของโครงการที่ 
แตกต่างกนัไปท าใหผู้บ้รโิภคมเีกณฑพ์จิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมทีห่ลากหลายออกไป 
 
 
 



 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้คอนโดมเินียม ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีใ่นใจพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทคอนโดมเินียมในจงัหวดันครราชสมีาน าขอ้มลูไปใชใ้น
การพฒันากลยุทธ ์และวางแผนการตลาด ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ ความเหมาะสมของราคาและท าเลที่ตัง้โครงการ เนื่ องจาก
คอนโดมเินียมเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาสงู ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั กบัเรื่องนี้  

2. ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบั ด้านพนักงานของบรษิทั เพราะการทีจ่ะสร้างความได้เปรยีบให้แก่
ธุรกจิที ่เกีย่วขอ้งกบัการขายโดยตรงนัน้ ปัจจยัส าคญัมาจาก การบรกิารของพนักงานขาย เช่น การฝึกอบรม พนกังาน
ใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ ีพดูจาสุภาพ มอีธัยาศยัด ียิม้แยม้แจ่มใส จดัทีร่บัรองลกูคา้เพยีงพอ มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในผลติภณัฑ ์มคีวามสามารถในการให ้ค าปรกึษา ค าแนะน า และช่วยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามเอาใจใสใ่น
การใหบ้รกิาร มกีารพาชมหอ้ง ตวัอย่างตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ สามารถช่วยเพิม่การตดัสนิใจเลอืกซือ้คอนโดมเินียมใน
จงัหวดันครราชสมีา  

3. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการพฒันารูปแบบโครงการ และ  สภาพแวดล้อมภายในโครงการ 
เพราะปัจจยัที่จะดงึดูดความสนใจให้ผู้บรโิภคสนใจโครงการ การออกแบบของตวัอาคาร และสภาพแวดลอ้มภายใน
โครงการ อกีทัง้ซึง่ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการเลอืกวสัดุทีม่คีุณภาพตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

4. ผูป้ระกอบการควรมกีลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดดา้นการส่งเสรมิ  การตลาดและการส่งเสรมิการขาย 
การจดัแสดง โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์โดยมกีารออกแสดงโครงการตามสถานทีส่าธารณะต่าง ๆ อย่าง สม ่าเสมอ มกีาร
โฆษณาและประชาสมัพนัธถ์งึโปรโมชัน่ผ่านสือ่ต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมทัง้เพิม่ช่องทางในการตดิต่อใหห้ลากหลาย
และดแูลการใหบ้รกิารรวดเรว็ และทัว่ถงึ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบาย และ ตรงกบัวตัถุประสงคท์างการ
ตลาดของบรษิทัมากทีส่ดุ 

5. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั ราคาและระยะเวลาผ่อนดาวน์ทีม่คีวามเหมาะสม ก าหนดเงนิดาวน์
และท าสญัญาต ่า ทีร่าคาเหมาะสม เนื่องมาจาก การใชช้วีติส่วนใหญ่ของ ประชากรในจงัหวดันครราชสมีา รายไดข้อง
ประชากรมหีลากหลายระดบั จงึควรม ีทางเลอืกทีห่ลากหลายเพื่อรองรบัผูบ้รโิภค   

6. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั คอนโดมเินียมเสรจ็แลว้พรอ้มเขา้อยู่ไดท้นัท ีอาจเป็นเพราะผูบ้รโิภค 
หลกีเลี่ยงความเสีย่งกรณีโครงการคอนโดสร้างไม่เสรจ็ตามก าหนดในสญัญา อกีทัง้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทนัท ี
  
กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอสิระฉบบันี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิง่ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์     
ดร.สุรพฒัน์ มงัคะล ีซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าให้ค าปรกึษาและแนะน าตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของการคน้ควา้อสิระ
ฉบบันี้ดว้ยความใสใ่จอย่างยิง่ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์จนกระทัง้การคน้ควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไป
ดว้ยด ีจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

ขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีก่รุณาให้ค าปรกึษา ช่วยเหลอืในการตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกตอ้งของเครื่องมอื เพื่อใหก้ารคน้ควา้อสิระมคีวามเทีย่งตรงมากขึน้ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่ห้
ความร่วมมอืและเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ครอบครวั รวมถงึเพื่อนร่วมงาน ทีค่อยใหค้ าปรกึษาและก าลงัใจสนับสนุน
จนการคน้ควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี



คุณค่าและประโยชน์ของการคน้ควา้อสิระฉบบันี้  ผูว้จิยัขอยกใหเ้ป็นความดขีองท่านผูม้พีระคุณเหล่านี้  สิง่ใด
ทีเ่ป็นขอ้บกพร่อง ผูว้จิยัขอน้อมรบัไวเ้พื่อจกัไดป้รบัปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
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