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55602738:  สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั:  คอนโดมิเนียม / พฤติกรรมการเลือกซือ 
 วชัรพงศ ์พงษลี์รัตน์: พฤติกรรมและความสมัพนัธข์องปัจจยัการเลือกซือคอนโดมิเนียม 
กรณีศึกษา คอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวน์ โครงการบดินทรเดชา - รามคาํแหง. อาจารยท์ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ:์ รศ.ประสพชยั พสุนนท.์ 217 หนา้. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือคอนโดมิเนียม
ลุมพินี คอนโดทาวน์โครงการบดินทรเดชา-รามคาํแหง 2) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกซือ
คอนโดมิเนียมลุมพนีิ คอนโดทาวน์ โครงการบดินทรเดชา-รามคาํแหง จาํนวน 400 คน เครืองมือที
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใชส้ถิติทดสอบไควแสคว ์
 ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเลือกซือคอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวน์
โครงการบดินทรเดชา-รามคาํแหง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแหล่งขอ้มูลทีใชค้น้หาจากอินเตอร์เน็ต 
จาํนวนคอนโดมิเนียมทีคน้หาขอ้มูลไม่เคยคน้หา รูปแบบหอ้งชุดทีตอ้งการ 2 ห้องนอน ขนาดพืนที
ใชส้อยทีตอ้งการ 36 - 45 ตารางเมตร ราคาคอนโดมิเนียม 1,500,000 - 2,000,000 บาท ระยะเวลาที
ใชพ้จิารณา 1 - 3 เดือน จาํนวนครังทีไปเยยีมชมโครงการ 2 ครัง บุคคลทีเป็นผูริ้เริมความคิดเป็นตวั
ท่านเพียงคนเดียว บุคคลทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือเป็น ตดัสินใจดว้ยตวัเอง วตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจซือเพอืความสะดวกสบาย เหตุผลใดทีใชต้ดัสินใจซือ ทาํเลทีตงั ลกัษณะการตดัสินใจ
ซือ ไปชมหอ้งตวัอยา่งและกลบัมาปรึกษาครอบครัว และ 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการเลือกซือคอนโดมิเนียม โดยภาพรวมผูท้ีซือคอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวน์ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซึงความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ รองลงมา
คือ ดา้นราคา ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัคุณภาพการบริการที
มีผลต่อการเลือกซือคอนโดมิเนียม โดยภาพรวมผูท้ีซือคอนโดมิเนียมลุมพินี คอนโดทาวน์มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดับมาก ซึงความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ ดา้นการให้ความเชือมนัต่อลูกคา้  
รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ส่วนความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ ดา้นการเอาใจใส่
ลูกคา้ 
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THAT AFFECT TO CONDOMINIUM PURCHASING DECISION CASE STUDY LUMPINI 
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 The objective of this research is 1) to study the condominium purchasing behavior 
of Lumpini CondoTown Bodindecha-Ramkhamhaeng 2) to study of factor affect to 
condominium purchase decision of Lumpini CondoTown Bodindecha-Ramkhamhaeng of 
totally 400 people. The Research tool was a questionnaire. The statistics used for analyzing 
the data were frequency, percentage, mean and standard deviation. Data was analyzed by 
inferential statistics using Chi-squared test. 
The research results are as follow: 
 1) Purchasing behavior of Lumpini CondoTown Bodindecha-Ramkhamhaeng was 
found that most of samples did search data source from Internet and never went to survey 
any condominium before. 2 bedrooms, 36-45 m2, price range THB 1,500,000 - 2,000,000 
were the most preferable with the decision time 1-3 months. The frequency of visiting was 2 
times. Besides, person who initiated and influenced was oneself. The purpose of 
condominium purchase decision was convenience; furthermore, the location was also the 
reason for purchasing. The characteristic of buying decision was visit sample room and went 
back to counsel with family. 
 2) For the factors of marketing mix that affect purchasing decision, the result found 
that the overall of purchaser opinion was in high level that the highest mean level was 
physical environment and price, respectively. In contrast, the lowest opinion mean level was 
marketing promotion. In terms of service quality factors that affect to the choice of buying a 
condominium, the overview showed purchaser’s opinion was in high level. The confidence of 
condominium’s project to purchaser is the highest mean opinion level followed by the 
responsibility. On the other hand, customer empathy was the lowest mean opinion level. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท์ี
ปรึกษา รองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท ์กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์และ อาจารย ์ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ ์ทีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ถึง
ประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชีแนวทางในการแก้ปัญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติม และได้
กรุณาตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
รวมทงัการแกไ้ขงานใหส้มบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาท
วชิาความรู้ เพอืเป็นพนืฐานในการวจิยั ครังนีเป็นอยา่งดียงิ 
 ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าทีมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ที MBA ทุกท่านทีใหค้วามดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา  
 ขอขอบคุณนางสาวจุฑามาศ จึงสุขเจริญ นายเมธี อิสสระพงศ ์และเพอืนๆ พีๆ  ทุกท่านที
ให้ความช่วยเหลือทุกๆ ด้านและให้กาํลงัใจ ให้ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นทีมีประโยชน์ต่อ
งานวจิยัครังนี 
 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่กราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี น้อง ทีให้ความรัก ความห่วงใย เป็น
กาํลงัใจ และสนบัสนุน ส่งเสริมทุกๆ ดา้นมาโดยตลอดจนงานวจิยัฉบบับนีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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