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วตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์– เพชรเกษม 
ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชน
ท่ีพกัอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียม ภายในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวน และการวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง  
36-46 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001-40,000 บาท และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี นอกจากน้ี การพิจารณาการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ ์- เพชร
เกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พิจารณาจากราคาและเง่ือนไขการ
ผ่อนช าระ วตัถุประสงค์หลักในการตดัสินใจ คือ มีครอบครัวแล้วและตอ้งการมีท่ีพกัอาศยัเป็น
สัดส่วน ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์  มีการเปรียบเทียบกับโครงการ
คอนโดมิเนียมอ่ืนๆ จ านวน 1 - 2 โครงการ และส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลา  2 - 3 เดือน 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก โดยท่ีการตดัสินใจระดบัสูงท่ีสุด คือ ดา้นราคา รองลงมา คือ ด้านลกัษณะรูปแบบการ
ก่อสร้าง การตดัสินใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด การทดสอบสมมติฐานพบว่าลกัษณะ
ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์- เพชร
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เกษม ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได ้ระดบัการศึกษา และจ านวนสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมศุภาลยั ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม 
ของผูบ้ริโภค ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นท าเลท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดดว้ย 
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ABSTRACT 
 
Research Title :     Marketing Mix Factors Influencing the Decision Making        
                                                      Condominium Supalai Park of Consumers Ratchaphruek –  
                                                      Phetkasem in Phasi Charoen Bangkok  
Researcher  :      Miss Kulthida Luangpirintr 
Degree     :  Master of Business Administration 
Major     :  Marketing 
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      (Professor Dr. Narasri Vaivanijkul) 
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______________________________________________________________________________ 
 
 This research aims to study demographic and marketing mix factors affecting the buying 
decision of condominium Supalai Park Ratchaphruek –Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok. 
The samples used for this study are 400 samples from people staying in condominium Supalai 
Park Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok. Questionnaires were used to collect 
data. The data was analyzed as percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, 
and Pearson product Moment Correlation Coefficient. 
 The results of the study showed that most consumers are females, aged between 36 – 46 
years, married, 3 members of family, work in private companies, earned between 20,001 – 40,000 
baht per month, and hold bachelor’s degree. In addition, condominium buying decision of 
consumers in Supalai Park of Consumers Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok 
considered from price and terms and conditions. The main objective in buying decision was that 
they had a family and wanted to have their own residence. Most of them received information 
through television. They had compared with 1 – 2 other condominium projects and decided to buy 
about 2 – 3 months. 
 In addition, the researcher found that overall of factors affecting the buying decision 
condominium Supalai Park Ratchaphruek –Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok was highest 
level. The highest decision making was price. Secondly, it was the style of construction.  
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The lowest decision making was marketing promotion. Hypothesis testing revealed that 
demographic that related to decision making condominium in Supalai Park Ratchaphruek – 
Phetkasem in Phasi Charoen, Bangkok are gender, age, marital status, occupation, income, level of 
education and number of family members. In addition, the researcher found that the marketing 
mix factors - product, price, location and marketing promotion related to decision making 
condominium in Supalai Park of Consumers Ratchaphruek – Phetkasem in Phasi Charoen, 
Bangkok.  
 


