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บทความ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส 
ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล
ดว้ย แบบสอบถาม มีการรวบรวมขอ้มูลดว้ยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ตวัอยา่ง โดยเก็บและศึกษาขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และศึกษา
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอก งาน
นิติบุคคล และการคมนาคม โดยสถิติท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test  
F-test และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ ท่ีใชก้ารทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ่ากวา่ 20 ปีมากท่ีสุด รองลงมามี
อาย ุ30-39 ปี และอาย ุ20-29 ปี ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ดา้นงานนิติบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-
หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ,ท่ีพกัอาศยั ,คอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ 

 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

This study aims to study Factors affecting the decision to stay in Lumpini Place condo Srinakarin-
Huamark Station, Suan Luang District, Bangkok. Using a questionnaire, the data was collected from a sample 
of 300 samples. By collecting and studying demographic data, including gender, age, education level, 
occupation, marital status, and average monthly income and study environmental factors including Safety, 
Facilities inside, External facilities, Corporate work and transportation. The statistics used were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and Multiple Regression Analysis. The hypothesis test 
was used at the significance level 0.05.  

The study found that Most of the respondents were female. Most under 20 years old followed by age 
30-39 and 20-29 years old, respectively. Most of them have a bachelor's degree and have a single status. They 
work in private companies. Have an average monthly income of 20,001 - 30,000 baht. In addition, the 
hypothesis test results showed that environmental factors Corporate work Affecting the decision to stay in 
Lumpini Place Condo Srinakarin-Huamark Station, Suan Luang District, Bangkok Province has statistical 
significance at 0.05. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความมัน่คง และความปลอดภยัในชีวิต ซ่ึง

ปัจจุบนัเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จากครอบครัวเดิมท่ีอยูก่นัเป็น
ครอบครัวใหญ่เปล่ียนเป็นแยกออกมามีครอบครัวเองหลงัจากแต่งงาน หรือแยกออกมาท างานโดยเฉพาะในเขต
พื้นท่ีเศรษฐกิจ และเขตเมืองหลวง คอนโดมิเนียมนั้นเป็นอีกหน่ึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของคนในกรุงเทพมหานคร ไดไ้ม่วา่จะเป็น ความสะดวกดา้นคมนาคม ความปลอดภยั และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการท างานและการใชชี้วิตท่ีตอ้งแข่งกบัเวลา จึงท าใหค้นในกรุงเทพมหานครให้
ความสนใจท่ีจะพกัอาศยัอยูค่อนโดมิเนียมขึ้น ท าใหค้อนโดมิเนียมมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว และมีการ
แข่งขนักนัสูง ในขณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งมีการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด 



ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงใหค้วามส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค การสร้างใหเ้กิดความภกัดีใน ตรา
สินคา้ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในตราสินคา้ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคจะบอกต่อ ในขณะเดียวกนัก็ ตอ้งพฒันาส่ิง
ท่ีดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคได ้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยั
คอนโดมิเนียมลุมพินีเพลส ศรีนคริทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ 
เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก 
สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรี
นครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2.สภาพแวดลอ้มส่งผลต่อ การตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ 
เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.ประชากรท่ีใชศึ้กษาเป็นประชากรท่ีพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ 
เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากร ท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัทั้งเพศชาย และเพศหญิงท่ีพกัอาศยัในคอนโด
ลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ขอ้มูลประชากรจากนิติของ
คอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนคริทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนห้องชุด
ทั้งหมด 1,618 หอ้งชุด โดยมีผูพ้กัอาศยั 1,189 หอ้งชุด (จ านวนคนท่ีพกัอาศยั) ค  านวณจากสูตรของ Yamane ได้
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 299 ตวัอยา่ง และเก็บตวัอยา่งเพิ่มส ารองอีก 1 ตวัอยา่ง ดงันั้นงานวิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 300 
ตวัอยา่ง  

3.การเก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูลทุกวนัเสาร์ และอาทิตย ์ท่ีคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ 
เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยการแจกแบบสอบถามแบบสุ่ม 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฏีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ปัจจยัภายนอก (External Factors) : สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรม (Socio Cultural Environment) ท่ีมีอิทธิพลต่อขั้นตอนการตดัสินใจ ประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรม (Culture) เป็นผลร่วมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ระหวา่ง
ความเช่ือถือ (Belies) ค่านิยม (Values) และประเพณี (Customs) ซ่ึงจะควบคุมความประพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ
สมาชิกในสังคมใดสังคมหน่ึง วฒันธรรมแบ่งออกเป็น  

วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นสัญลกัษณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นโดยเป็น ท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่
อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตวัก าหนและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใดสังคมหน่ึง  

วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคมซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั
หรือหมายถึง กลุ่มยอ่ยของวฒันธรรมซ่ึงมีรูปแบบทางพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนภายในและ
วฒันธรรมเดียวกนัเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล ในแต่ละวฒันธรรมนั้นสมาชิก
ของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทดัฐานในสังคมนั้นจึงท าใหท้ศันะในวฒันธรรม
กลุ่มยอ่ยนั้้นแตกต่างกนัลกัษณะ 

2. ปัจจยัภายใน (Internal factors) : ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factor) ท่ีมีอิทธิพลต่อขั้นตอนการ
สินใจซ้ือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคใน
การเลือกซ้ือสินคา้ของแต่ละ กลุ่มจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวั
ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย  

การจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจยัภายในซ่ึงเป็นส าเหตุใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมต่างๆเป็นสภาพจิตใจ
ภายใน ซ่ึงผลกนัใหเ้กิดพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการจูงใจเกิดภายในตวับุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นทางสังคมหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนกัการตลาดใชก้ระตุน้เพื่อให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ  

การรับรู้ (Perception)   เป็นขั้นตอนการตีความหมายจากส่ิงกระตุน้โดยใชป้ระสาทสัมผสัและได้
ความหมายออกมาหรือเป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกสรร (Select) จดัระเบียบ(Organize) และตีความ 
(Interpret) เก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ (Stimulus) เพื่อใหเ้กิความหมายท่ีสอคลอ้งกนั 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง   การเปล่ียนแปลงในพฤิกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงเกิดจากประสบการทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือหมายถึงการเปล่ียนแปลงในพฤิกรรมหรือความโนม้เอียงของพฤติกรรมจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาการเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการ
ตอบสนองซ่ึงก็คือทฤษฎีส่ิงกระตุน้การตอบสนอง 



ความเช่ือถือ (Beliefs) หมายถึงความคิท่ีบุคคล ยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความคิดท่ีบุคคลยดึถือ 
ในใจเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตและมีผลต่อการสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค 

ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่ พึงพอใจของ บุคคลความรู้สึกดา้น
อารมณ์ และแนวโนม้การปฏิบัท่ีิมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือใน
ขณะเดียวกนัความเชือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติ 

บุคลิกภาพ (Personality)   หมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาท่ีแตกตา่งกนัของบุคคล ซ่ึงน าไปสู่การ
ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้คงท่ีและสอดคลอ้งกนับุคลิกภาพสามารถใชเ้ป็นตวัแปรในการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรม ผูบ้ริโภค ในการเลือกตราสินคา้ได ้

ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ 
ธงชยั สันติวงษ ์ (2546) มาสโลวต์ั้งขอ้สมมติฐานไวว้า่ ความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดนั้นควรจะสามารถ

จดัระเบียบไดด้ว้ยการจดัล าดบัก่อนหลงั หรือตามล าดบัของความส าคญัจากต ่าไปสูง วิธีการจดัแบบน้ีจะสามารถ
ช่วยใหท้ราบถึงล าดบั ท่ีตั้งของส่ิงจูงใจแต่ละอยา่งไดม้าสโลวไ์ดเ้สนอแนะใหจ้ดัแบ่งประเภท ของความตอ้งการ
โดยเร่ิมตน้จากความตอ้งการขั้นท่ีต ่าสุด ไปสู่ขั้นท่ีสูงสุด ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) คือ ความตอ้งการเบ้ืองแรกต่างๆ เพื่อการอยู่รอด เช่น 
ความตอ้งการในการกินอาหารและน ้า ตลอดทั้ง ท่ีอยู ่ยารักษาโรค อากาศ  

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการมีชีวิตอยูร่อด หรือความปลอดภยัทาง
ร่างกาย ซ่ึงถา้หากความตอ้งการเบ้ืองแรกขา้งตน้น้ี มิไดถู้กก าจดัหรือตอบสนองมนุษยก์็ จะมองขา้มเร่ืองความ
ปลอดภยัทางร่างกายน้ีไป 

3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs or Love/Belong Needs) เป็นความตอ้งการการยอมรับของ
สังคม หรือความรัก (Belongingness & Love) ความตอ้งการตามความหมายน้ีเร่ิมตน้ จากความตอ้งการท่ีจะใหต้น
เป็นท่ียอมรับของคนในครอบครัว ไปจนถึงเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนๆ ในสังคม 

4. ความตอ้งการการนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะใหต้นไดรั้บการยกย่องจากทางสังคม 
มีเกียรติ มีฐานะในสังคมตอ้งการท่ีจะใหต้นมีฐานะเหนือกวา่ ผูอ่ื้น  

5. ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self– Actualization Needs) เป็นความตอ้งการจะให้
ไดรั้บความส าเร็จและสมหวงัในส่ิงท่ีตนคิดหรือท่ีตอ้งการทุกอยา่ง 

แนวความคิดเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั นราพร มโนรุ่งเรืองรัตน์. (2545) กล่าววา่การเลือกท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั
นั้น จะตอ้งสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งบริการต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งงานและสถานศึกษา ปัจจยัดา้นระยะทางไป
ยงัแหล่งงานมีผล ต่อท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั มีความสัมพนัธ์กบัระดบัรายไดก้ล่าวคือ ระยะทางในการเดินทางไป



ท างานในระยะทางท่ีไกลกวา่และจะอยูอ่าศยัในเขตชานเมือง ส่วนผูท่ี้มีรายไดต้ ่าจะเดินทางไปท างานในระยะท่ี
ไกลกวา่ และอาศยัอยูใ่นบริเวแหล่งงานโดยไม่ค  านึงวา่แหล่งงานจะอยูท่ี่ไหน 

ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ณฐัภูมิ พงษเ์ยน็ และธานทั วรุณกูล (2557) กล่าววา่ 
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายรอบอาคารและมีผลต่อผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรม
บางอยา่งเกิดขึ้น ภายนอกอาคารและมีผลกบัผูใ้ชบ้ริการเช่นเดียวกนั เพื่อใหค้รอบคลุมกบัแนวทางการปรับปรุง 
จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมจากส่ิงแวดลอ้มภายในอาคาร เช่น ทศันียภาพรอบอาคาร (Outside View or Environment) 
ส่วนต่อเติมอาคาร (Building Expansion) ท่ีนัง่พกัคอยนอกอาคาร (Seating Area) ท่ีเป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะมี
ผลต่อการใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เม่ือแรกเร่ิมเขา้มาท าใหเ้กิดความ ประทบัใจแรกท่ีช่วยใหก้ารบริการมี
คุณภาพมากขึ้น นอกจากน้ีการปรับปรุงใหภ้ายนอกอาคารมี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี จะช่วยเพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัท่ี
พกัอาศยัดว้ยเช่นกนั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนี
เพลส ศรีนคริทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลจากนิติบุคคลคอนโด
ลุมพีนีเพลส ศรีนคริทร์-หวัหมาก สเตชัน่ ซ่ึงมีจ านวนห้องชุดทั้งหมด 1,618 หอ้งชุด โดยมีผูพ้กัอาศยั 1,189 หอ้ง
ชุด 

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเลือกจากประชากรท่ีเป็นผูบ้ริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิงท่ีพกัอาศยัใน
คอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ค านวณจากสูตรของ 
Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 299 ตวัอยา่ง และเก็บตวัอยา่งเพิ่มส ารองอีก 9 ตวัอยา่ง ดงันั้นงานวิจยัจึงใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง ซ่ึงใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามในบริเวณ
ของคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจพกัอาศยัคอนโดมิเนียมลุมพินีเพลส ศรีนคริทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบ
หลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัสภาพแวดลอ้ม โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ 
(Rating Scale Questions) ซ่ึงจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใหเ้ลือกตอบได้
เพียงค าตอบเดียว ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัคอนโดมิเนียมลุมพินีเพลส ศรีนครินทร์-
หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ 
(Rating Scale Questions) ซ่ึงจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูล ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใหเ้ลือกตอบได้
เพียงค าตอบเดียว ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั 

 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี 
รองลงมามีอาย ุ 20-29 ปี และมีอาย ุ 30-39 ปี ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และปัยจยัสภาพแวดลอ้ม โดยมีปัยจยั
ดงัน้ี ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอก งานนิติบุคคล และการ
คมนาคม นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ ปัยจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรี
นครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีปัยจยัสภาพแวดลอ้มดา้นงานนิติบุคคล 
ท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบวา่ จากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้2 ขอ้ต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโด
ลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบ
สมมติฐานคือ สอดคลอ้ง หมายถึง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัออกไปส่งผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรี
นครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ท่ีระดบันยัส าคญัทาง สถิติท่ี .05 
 สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอ้มส่งผลต่อ การตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-
หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคลอ้ง หมายถึง 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขต
สวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ดา้นงานนิติบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจพกั



อาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
นยัส าคญัทาง สถิติท่ี .05 
 

อภิปรายผล 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ณฐัปคลัภ ์ป่ินทอง
(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัคอนโดลุมพินีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัช้ินน้ี 

สภาพแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ ความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน ภายนอก งานนิติบุคคล และการ
คมนาคม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโดลุมพีนีเพลส ศรีนครินทร์-หวัหมาก สเตชัน่ เขต
สวนหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ เพญ็ประภา ทาใจ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการ ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจต่อการจดัการในงานนิติบุคคลของคอนโดลุมพินี จะ
ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพและช่ือเสียงของคอนโด จึงส่งผลใหต้ดัสินใจเลือกท่ีจะพกัอาศยัในคอนโด
ลุมพินีเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส โสด
เป็นส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปวางแผนในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให ้ ชดัเจน โดยพิจารณาจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะขา้งตน้ โดยการน าขอ้มูล
และลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายไปท าการตลาด และท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์เพื่อน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือหรือเช่า เพื่อเขา้มาพกัอาศยัต่อไป 
 จากการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ จากงานนิติบุคคลท่ีดี 
มีการบริหารจดัการ และอ านวยความสะดวกท่ีดีส่งผลใหเ้กิด ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด ความเช่ือมัน่ใน



การตดัสินใจพกัอาศยัในคอนโด ร่วมดว้ยปัจจยัแวดลว้มต่างๆ ทั้งความปลอดภยั ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการประกอบการตดัสินใจในการเลือกท่ีพกัอาศยั ซ่ึงความไวว้างใจจะ
ส่งผลใหเ้กิด ช่ือเสียงท่ีดีท าใหเ้ม่ือผูบ้ริโภค มีความตอ้งการดา้นท่ีพกัอาศยัจะนึกถึงท่ี ท่ีมีช่ือเสียงก่อนเป็นอนัดบั
แรกๆในการตดัสินใจ  
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