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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียมกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มลูกค้าผู้ซือ้ วสิต้า การ์เด้น คอนโดมเินียม จ านวน 
171 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบค่าสถติ ิไค -สแควร ์(Chi-Square test) 
ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผลจากการศึกษาเกี่ยวกบัลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ   มอีายุ ระหว่าง31-40 ปี 
สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรส มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และ
มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 40,001-60,000 บาท  
   2.  ผลจากการศกึษาขอ้มูลปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
ดา้นการสง่เสรมิการขาย อยู่ในระดบัมาก  
    3.  ผลจากการศกึษาขอ้มูลปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาการตดัสนิใจซื้อ 1-2 สปัดาห์ในการซื้อ ส่วนใหญ่เลอืกซื้อห้องขนาด
กลางและเลอืกหอ้งทีเ่ป็นววิภายนอกแบบววิสวน 
    4.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
          4.1 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ วสิต้า การเ์ด้น คอนโดมเินียม 
ดา้นววิหอ้ง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
          4.2 รายได้มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม ด้าน             
ขนาดหอ้ง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
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           4.3 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ วสิต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม ด้านระยะเวลาการตดัสนิใจ อยู่ในระดบัต ่า ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05         

4.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ดา้นขนาดหอ้ง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

จากผลการวจิยั สรุปขอ้เสนอแนะ   
1. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจซื้อวิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม มีพฤติกรรมการตัดสนิใจที่จะเลือกซื้อคอนโดมเินียม ในววิของหอ้ง 
และขนาดของหอ้ง ทีแ่ตกต่างจากผูซ้ือ้กลุ่มอื่น ดงันัน้ผูบ้รหิารบรษิทั จึงควรใหค้วามส าคญักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ใน
การตดัสนิใจซือ้ให้มากยิง่ขึน้ ควรมกีารใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนกบับุคคลในกลุ่มนี้ และควรสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่อีย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิการซือ้ซ ้า หรอืบอกต่อ ในโครงการต่อๆไปของบรษิทั 
 2. จากผลการวจิยั ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ 
วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ในส่วนของระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึควรใส่ใจเป็นพเิศษ ในดา้น
การตัง้ราคาขาย ของวสิต้า การเด้น คอนโดมเินียม เพื่อประโยชน์ของบรษิัทในการจ าหน่ายโครงการต่อไป ใน
อนาคต 
 3. ปจัจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น 
คอนโดมเินียม ทัง้ในดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ และดา้นขนาดหอ้ง ดงันัน้ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในเรื่อง
การจดัโปรโมชัน่ต่างๆแก่ลกูคา้ผูส้นใจ เช่น ของสมนาคุณ ณ วนัท าสญัญาในเวลาทีก่ าหนด การฟรคี่าธรรมเนียม
ต่างๆ การจดัของแถมตามขนาดของหอ้ง หรอื การจดัใหม้สีว่นลดเงนิสดของการจ่ายดาวน์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้
ลูกคา้สามารถตดัสนิใจซื้อไดย้่างรวดเรว็และสามารถโน้มน้าวห้องทีต่้องการขายก่อน  เพื่อสรา้งความประทบัใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้ สง่ผลถงึการขยายธุรกจิต่อไปในอนาคตและเกดิการบอกต่อในชื่อเสยีงของโครงการ 
 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด ความสมัพนัธ ์คอนโดมเินียม 

 
ABSTRACT 

 
This research aims to study the factors of the marketing mix that are correlated with the decision 

to buy Vista Garden Condominium. The samples were 297 customers who bought Vista Garden 
Condominium. The questionnaires were used as a tool for data collection. 

The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, the chi – square 
testing (Chi-Square test), the relationship between variables testing. If the test showed that the 
relationship between variables is statistically significant, the Cramer's V statistic and Somers'd statistic will 
be used to tell the relationship between the independent variables and the dependent variable. 

 
The results have shown that; 
1. The results of studies on the nature of personal information, including gender, age, marital 

status, level of education, occupation and monthly income found that most respondents were female, 
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aged between 31-40 years. Most of them are married with undergraduate education level, working with 
private companies with a monthly income between from THB 40,001 to 60,000. 
 2. The overall marketing mix results show that the respondents were highly concerned about 
the marketing mix, product, price, place channels and promotion. 

 3. Buying decision behavior factors results of Vista Garden Condominium show that most 
respondents take 1-2 weeks in making decision to purchase. Mid-sized of rooms and external view of the 
garden rooms were mostly popular. 

 4. Results of assumption testing shown that 
        4.1 Education was correlated in low level with the buying decision behavior of Vista 

Garden Condominium in term of view room at 0.05 of statistical significance level. 
        4.2 Income was correlated in low level with the buying decision behavior of Vista Garden 

Condominium in term of room-sizing at 0.05 of statistical significance level. 
          4.3 Factor of the marketing mix, price, and promotion were affecting in low level with 

buying decision behavior of Vista Garden Condominium in term of decision period at 0.05 of statistical 
significance level. 

        4.4 Factor of the marketing mix and promotion were effecting with buying decision 
behavior of Vista Garden Condominium in term of the room-sizing at the moderate significance level of 
0.05. 
 
Keywords :  Marketing Mix, Relationship, Condominium 
 
บทน า 
            จากขอ้มลูส านกังานสถติแิห่งชาต ิกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่มากทีสุ่ดในประเทศ
ไทย จ านวนประชากรในปี 2555 เท่ากบั 5,673,560 คน และ ในปี 2556 จ านวนประชากร เท่ากบั 7,791,000 คน 
ภายในระยะเวลา 1 ปี ประชากรในกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 37.32 และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ในทุกๆ ปี 
(ส านักงานสถติิแห่งชาติ. 2556) การเพิม่ของจ านวนประชากรดงักล่าว ส่งผลให้เกดิความต้องการทางดา้นทีอ่ยู่
อาศยัเพิม่ขึน้ตามไปด้วย แต่เนื่องจากสภาพภูมศิาสตร์ของจงัหวดักรุงเทพมหานครที่ค่อนขา้งแออดั ท าให้การ
ขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยัทางแนวราบนัน้ถูกจ ากดั และมรีาคาสงู  
 ประชากรส่วนใหญ่จงึหนัไปเลือกซื้อที่อยู่อาศยัอกีรูปแบบหนึ่ง  คือ ที่อยู่อาศยัในแนวสูง เช่น 
คอนโดมเินียม หอ้งชุด ทีอ่ยู่อาศยัในลกัษณะน้ีนบัวนัจะไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ นอกจากราคาทีถู่กกว่าแลว้ สิง่
ทีส่ าคญัคอืพฤตกิรรมการบรโิภคของประชากรเปลีย่นไป พฤตกิรรมผูซ้ือ้ทีอ่ยู่อาศยัมคีวามต้องการทีเ่ปลีย่นแปลง
โดยตอ้งการความสะดวกในการเดินทางมากขึน้ เนื่องจากการจราจรทีต่ดิขดั ต้องการลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 
ตอ้งการระยะเวลาทีร่วดเรว็ ตอ้งการความสะดวกสบายในชวีติดา้นสาธารณูปโภค มผีูด้แูลอ านวยความสะดวกในที่
พกัอาศยั มกีารจดัการบรหิารปญัหาต่างๆ  และจากการพฒันาดา้นคมนาคมของภาครฐั เช่น รถไฟใต้ดนิ และ
รถไฟฟ้า BTS จงึท าใหเ้กดิโครงการคอนโดมเินียมบรเิวณแนวรถไฟฟ้าเพิม่มากขึน้  
 ปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึง ของความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในรปูแบบของคอนโดมเินียมหรอืหอ้งชุด อาจ
มาจากขนาดครวัเรอืนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มขีนาดเลก็ลงเนื่องจากสมาชกิภายในครอบครวัมกีารแยก
ยา้ยออกมาอยู่ต่างหากเพิม่ขึน้โดยใหค้วามสนใจในเรื่องของคอนโดมเินียมมากกว่าบา้นเดีย่ว  เนื่องจากการดูแล
รกัษาท าไดง้่ายกว่า เมื่อความต้องการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม หอ้งชุด เพิม่ขึน้ ผูป้ระกอบการจงึเร่ง



4 
 

  

ตอบสนอง จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการทัง้รายเล็ก  รายใหญ่ หันมาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 
คอนโดมเินียม หอ้งชุด เกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า BTS ประกอบกบัทศิทางดา้นอสงัหารมิทรพัย์
ในช่วงต้นปี มทีศิทางทีด่ขี ึน้ แต่จากผลส ารวจความเชื่อมัน่ทัง้ของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ ไตรมาส 3 พบว่า
ความเชื่อมัน่ต่อการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัย์ลดลง เพราะความวิตกด้านเศรษฐกิจ การเมือง อีกทัง้หนี้ภาค
ครวัเรือนที่สูงขึ้น (nationchanel.com. 2556: ออนไลน์) จนท าใหห้ลายๆ โครงการประสบปญัหาขายไม่ได ้หรอื
ขายไม่หมด 
 จากปญัหาดงักล่าว การศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม การตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมเินียม จงึเป็นทางเลอืกในการป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ โดยการศกึษานี้จะเป็นแนวทางในการ
วางแผน ส าหรบัผู้ประกอบการคอนโดมเินียมเพื่อตดัสนิใจ ก าหนดนโยบาย ตลอดจนการหากลยุทธ์ในการท า
การตลาดกบัลกูคา้เป้าหมาย ก่อนการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี้ยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทาง ในการ
พฒันาและปรบัปรุงคอนโดมเินียม ให้มลีกัษณะรูปแบบตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างแท้จรงิ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพการแขง่ขนัในธุรกจิต่อไป  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม 
 2.  เพื่อศกึษาถึงปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และ
รายไดต่้อเดอืน ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม  

3. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 
วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ ของลกูคา้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ประกอบดว้ย 

ระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ ขนาดหอ้ง และววิของหอ้ง 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายได ้         

ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม  
2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์( Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดั

จ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ วสิต้า            
การเ์ดน้ คอนโดมเินียม 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะ  
ทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและ
สงัคม  วฒันธรรม ช่วยอธบิายถึงความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลด้านประชากรจะสามารถ
เขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย คนที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมลีกัษณะทาง
จติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 
 1.  เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศหญิง
แนวโน้ม มคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และ
รบัข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ้นจากการรับและ           
ส่งข่าวสารนัน้ด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและ
ทศันคตทิัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 2.  อายุ เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนั ในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนที่อายุน้อย
มกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะทีค่นอายุมากมกัจะมี
ความคิดที่อนุรกัษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ือ่มวลชนกต่็างกนัคนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ื่อในการแสวงหาขอ้มูล
ขา่วสาร มากกว่าความบนัเทงิ 
 3.  การศึกษา เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มี
การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะ
เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่ากว่า มกัจะใช้สื่อ
ประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมเีวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิง่พิมพ์วิทยุ โทรทศัน์และ
ภาพยนตร ์แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 

4.   สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบุคคลมี
อทิธพิลอย่างมากต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ทศันคต ิ
ค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั ปจัจยับางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัสารแต่ละคน เช่น ปจัจยัทางจติวทิยาและ
สงัคมทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการรบัขา่วสาร 

แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค         
พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บรโิภคท าการค้นหา การซือ้ การใช ้การ
ประเมนิผล การใชส้อยผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman; & Kanuk. 
2000: 5) หรอืหมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรม การตดัสนิใจ และการกระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใช้
สนิคา้ 
              ธงชยั  สนัตวิงษ์ (2539: 29) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ ่งเกี ่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให ้ได้มาการใช ้ซึ ่งสนิค้าและบรกิาร ทัง้นี ้หมายรวมถึง 
กระบวนการตดัสนิใจซึ่งมมีาอยู่ก่อนแล้ว และซึ่งมสี่วนในการก าหนดให้มกีารกระท าดงักล่าว 
 อดุลย์ จาตุรงค์กุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 5) ได้ใหค้วามหมาย พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระท าเมื่อได้รับ บริโภคสินค้าหรือบริการ  รวมไปถึงการขจัดสินค้าหรือบริการ                 
หลงัการขายดว้ย 
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              เสร ีวงษ์มณฑา (2545: 30-31) ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้รโิภคไวด้งันี้ 
              ผูบ้รโิภค (Consumer) คอื ผูท้ีม่คีวามการซือ้ (Product Power) ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้  
(Purchasing Behavior) และพฤตกิรรมการใช ้(Using behavior) 

2. แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 การตลาดเป็นปจัจยัทีค่วบคุมได ้นักการตลาดจะก าหนดปรบัเปลี่ยน ปรบัปรุงแก้ไขได้เหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อม และวตัถุประสงค์ขององค์การเพื่อตอบสนองความพอใจและความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
ส่วนผสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) และ
การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) (Kotler. 2000) สว่นประกอบทางการตลาด (Marketing mix หรอื 4P’s) 
หมายถึงตัวแปรการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย            
ประกอบไปดว้ยเครื่องมอืต่อไปนี้ (ศริวิรรณ. 2546: 53) 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรอืความ
ต้องการของลูกค้าใหเ้กดิความพงึพอใจ ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสิง่ทีส่มัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์ส ีราคา 
คุณภาพ ตราสนิคา้ บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย ผลติภณัฑอ์าจเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่บุคคล หรอื ความคดิ 
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจมตีวัตน หรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่
องค์กร หรอื บุคคล ผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จงึจะมผีลท าให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถงึปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์( Product differentiation) และ (หรอื) ความแตกต่างทางการ
แขง่ขนั (Competitive differentiation)  
  1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบตัิ) ของผลติภัณฑ์ (Product component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
รปูลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 
  1.3 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Product positioning) เป็นการออกแบบผลติภณัฑข์องบรษิทั 
เพื่อแสดงต าแหน่งทีแ่ตกต่างและมคุีณค่าในจติใจของลกูคา้เป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะใหม่และปรบัปรุง
ใหด้ขีึน้ (New and improved) ซึง่ตอ้งค านึงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 
  1.5 กลยุทธเ์กี่ยวกบัส่วนผสมผลติภณัฑ ์(Product mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product line) จะ
กล่าวถงึรายละเอยีดในตอนต่อไป 
 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงนิหรอืสิง่อื่น ๆ ที่มคีวามจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ ์
หรอืหมายถงึคุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัทีส่องเกดิขึน้ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) 
ของลกูคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลติภณัฑ์นัน้ ถ้าคุณค่า
สงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ ผูก้ าหนดกลยุทธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึ 
  2.1 คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived value) ในสายตาของลกูคา้ซึง่ตอ้งพจิารณาการยอมรบัของลูกคา้ใน
คุณค่าของผลติภณัฑว์่าสงูกว่าราคาของผลติภณัฑน์ัน้ 
     2.2 ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.3 การแขง่ขนั 
        2.4 ปจัจยัอื่น ๆ กลยุทธด์า้นราคา สว่นประสมทางการตลาด (Marketing  mixs) 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด สถาบนัที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย คอื สถาบนัการตลาด สว่นกจิกรรมทีช่่วยกระจายสนิคา้ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี้ 
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  3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution หรอื Distribution channel marketing 
channel) หมายถงึ กลุ่มบุคคล หรอื ธุรกจิที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนย้ายกรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑ ์หรอืเป็น
การเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างธุรกจิ หรอืหมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ ์และ(หรอื) 
กรรมสทิธิท์ีผ่ลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สนิคา้หรอืบรกิารหรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล (Semenik. 2002: 563) โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ใหเ้กดิความ
ต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และ
พฤตกิรรมการซือ้ (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G – 10) หรอืเป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal selling) ท า
การขายและการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Non personal selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ 
องค์กรอาจเลอืกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลกัการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารตลาดแบบประสม
ประสานกนั (Integrated marketing communication (IMC)) โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑ์
คู่แขง่โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครื่องมอืการสง่เสรมิการตลาดทีส่ าคญั ดงันี้ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองค์กรและ (หรือ) 
ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิอุปถมัภร์ายการ กลยุทธใ์นการโฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.1.1  กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวธิีการโฆษณา 
(Advertising tactics) 
   4.1.2 กลยุทธส์ือ่ ( Media strategy)  
  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกบับุคคล
เพื่อพยายามจูงใจผูซ้ือ้ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซือ้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารหรอืมปีฏกิริยิาต่อความคดิ หรอืเป็นการ
เสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อใหเ้กดิการขายและสร้างความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกค้า (Armstrong; & Kotler. 
2003: G – 5) งานในขอ้น้ีจะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.2.1  กลยุทธก์ารขายโดยพนกังานขาย (Personal selling strategy)  

    4.2.2  การบรหิารหน่วยงานขาย (Sales force management) 
  4.3 การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation (PT)) มคีวามหมาย 
ดงันี้ 
   4.3.1 การให้ข่าว (Publicity)  เป็นการเสนอข่าวเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือตรา
สนิค้าหรือบริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงนิ (ในทางปฏิบตัิอาจต้องมีการจ่ายเงนิ) โดยผ่านสื่อกระจายเสยีงหรอืสื่อ
สิง่พมิพ ์การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 
   4.3.2 การประชาสมัพนัธ ์(Public relation (PR)) หมายถงึความพยายามในการสื่อสารทีม่ี
การวางแผน โดยองค์การหนึ่ง เพื่อสร้างทศันคตทิีด่ต่ีอองค์การ ต่อผลติภณัฑ ์หรอื ต่อนโยบายให้เกดิกบักลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง มจีุดมุ่งหมายเพื่อสง่เสรมิหรอืป้องกนัภาพพจน์หรอืผลติภณัฑข์องบรษิทั 
  4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นสิง่ทีจู่งใจทีม่คีุณค่าพเิศษทีก่ระตุ้นหน่วยงาน
ขาย (Sales force) ผู้จดัจ าหน่าย (Distributor) หรอืผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate consumer) โดยมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อใหเ้กดิการขายในทนัททีนัใด เป็นเครื่องมอืกระตุน้ความต้องการซือ้ทีใ่ชส้นับสนุนการโฆษณาและการขายโดย
พนักงานขาย ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อ โดยลูกค้าคนสุดท้ายหรอืบุคคลอื่นใน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการขายม ี3 รปูแบบ คอื 
   4.4.1 การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Customer 
promotion)  



8 
 

  

   4.4.2 การกระตุน้คนกลาง เรยีกว่า การสง่เสรมิการขายทีมุ่่งสู่คนกลาง (Trade promotion) 
   4.4.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales 
force promotion) 
  4.5 การตลาดทางตรง(Direct marketingหรือDirect response marketing) การโฆษณา
เพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรง หรอืการโฆษณาเชื่อม
ตรง (Online advertising)  
   4.5.1 การตลาดทางตรง ( Direct marketing หรอื Direct response marketing) เป็นการ
ตดิต่อสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรอืหมายถงึวธิกีารต่าง ๆ ทีน่ักการ
ตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ือ้และท าใหเ้กดิการตอบสนองโดยทนัท ีทัง้นี้ ต้องอาศยัฐานขอ้มูลลูกค้า
และการใชส้ือ่ต่างๆ เพื่อสือ่สารโดยตรงกบัลกูคา้ เช่น ใชส้ือ่โฆษณาและแคตาล๊อก 
     4.5.2 การโฆษณาเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เป็นการ
ขา่วสารการโฆษณาซึง่ถามผูอ่้าน ผูร้บัฟงั หรอื ผูช้ม ใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรงไปยงัผูส้่งข่าวสารซึง่อาจจะใช้
จดหมายตรง หรอืสือ่อื่นๆ เช่น นิตยสาร วทิยุ โทรทศัน์ หรอืป้ายโฆษณา 
   4.5.3 การตลาดเชื่อมตรง หรอื การโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรอื การตลาด
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic marketing หรอื E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่าสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อสื่อสาร 
ส่งเสรมิ และขายผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร โดยมุ่งหวงัผลก าไรและการค้า  เครื่องมอืที่ส าคญัในขอ้นี้ประกอบดว้ย 
การขายทางโทรศัพท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตาล็อก การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ 
หนงัสอืพมิพ ์ซึง่จงูใจใหล้กูคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง เช่น ใชค้ปูองแลกซือ้   

3. แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ (The Buying Decision Process) (ยุทธนา ธรรมเจรญิ. 2546: 271) นักการ
ตลาดจ าเป็นต้องศกึษาปจัจยัต่างๆ ที่มีอทิธิพลต่อผู้ซื้อและท าความเข้าใจว่าผู้บริโภคท าการตัดสนิใจซื้อจริงๆ 
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ตอ้งแยกแยะใหไ้ดว้่าใครเป็นผูท้ าการตดัสนิใจซือ้ รูปแบบและขัน้ตอนในกระบวนการซือ้
เป็นอย่างไร         
 ขัน้ตอนของกระบวนการซือ้ แต่ละขัน้ตอนมดีงันี้ (Kotler. 1997: 46)                                             
 1.  การรบัรู้ถึงความต้องการ หรือ การตระหนักถึงปญัหา (Need Recognition or Problem 
Recognition) การรบัรูถ้งึความแตกต่างระหว่างสภาพทีต่้องการและสภาพปจัจุบนั ซึง่มากพอทีจ่ะกระตุ้นใหเ้กดิ
กระบวนการตดัสนิใจ (Blackwell; & Miniard. 2001: 72) หรอือาจหมายถงึความจรงิทีผู่บ้รโิภคทราบความแตกต่าง
ระหว่างสิง่ทีม่อียู่และสิง่ทีค่วรจะเป็น (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2546; อา้งองิจาก Schiffman; & Kanuk. 2000: 663)           
ซึง่ถอืว่าเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการตดัสนิใจ มสีิง่ทีต่อ้งพจิารณา 3 ประการในการรบัรูถ้งึความตอ้งการ คอื                    

        1. ขอ้มลูไดเ้กบ็ไวใ้นความทรงจ า                                                                        
        2. มคีวามแตกต่างภายในบุคคลหรอืขอบเขตปจัจยัดา้นจติวทิยา                                                       
        3. มอีทิธพิลจากสิง่แวดลอ้มหรอืปจัจยัสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคมวฒันธรรม การท างานเหล่าน้ี

ท างานภายในจติใจของแต่ละบคุคลและร่วมกนัในการก าหนดความตอ้งการ                                                                                                                                                    
 2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Search for Information) หรือการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ                
(Pre-Purchase Search) เป็นขัน้ที่ผูบ้รโิภคไดเ้ริม่มกีารคน้หาขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีส่ามารถ
แกป้ญัหา หรอืตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้แหล่งขอ้มลูทีส่ าคญัม ี2 แหล่ง คอื                                                                                                                                               
  2.1 แหล่งขอ้มลูภายใน (Internal Search) หรอืแหล่งขอ้มลูทีอ่าศยัขอบเขตดา้นจติวทิยา                                                                                                                                       
  2. 2 แหล่งขอ้มลูภายนอก (External Search) เป็นขอ้มลูจากสือ่มวลชน พนกังานขาย การโฆษณา 
เป็นตน้                                                                                                                                    
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 3.  การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบ้รโิภคไดข้อ้มูลแลว้ผูบ้รโิภคจะเกดิ
ความเขา้ใจและประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งรูถ้งึวธิกีารต่างๆทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการประเมนิผล
ทางเลอืก กระบวนการประเมนิผลไม่ใช่สิง่ทีง่่ายและไม่ใช่ กระบวนการเดยีวทีใ่ชก้บัผูบ้รโิภคทุกคน และไม่ใช่เป็น 
ผูซ้ือ้คนในคนหนึ่งในทุกสถานการณ์ในการซือ้            
 4.  การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) การทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ เขา ต้องเผชญิกบั
ความเสีย่งว่า สนิคา้ทีซ่ือ้ไปนัน้จะดเีหมอืนกบัทีโ่ฆษณาหรอืไม่ จะมคีุณภาพคุม้กบัราคาหรอืไม่ ท าใหผู้บ้รโิภคส่วน
ใหญ่ติดอยู่กบัสนิค้าที่ตนเองมคีวามเคยชนิ ดงันัน้สนิค้าใหม่ๆ ที่ จะน าเสนอต่อผู้บรโิภคจะต้องหาวิธจีูงใจให้
ผูบ้รโิภคเปลีย่นใจและตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของตน การสง่เสรมิการตลาดในรปูแบบต่างๆเพื่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้                                

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Feeling) เกดิขึน้หลงัจากซือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑ์ไปแลว้ ถ้า
เป็นไปตามที่คาดหวงัไวผ้ลลพัธก์ค็อืความพอใจ (Satisfaction) กจ็ะเกดิพฤติกรรมการซือ้ซ ้าอกีในอนาคต และมี
การบอกต่อถึงสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นอย่างดีแต่ถ้าผลลัพธ์ต ่ากว่าที่คาดหวังไว้ผลก็คือความไม่พอใจ                 
(Un-Satisfaction) จะเกดิพฤตกิรรมทีต่รงกนัขา้ม  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูซ้ือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม จ านวน 297 คนกลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืกลุ่มลกูคา้ผูซ้ือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม จ านวน 297 ราย 

 โดยผูว้จิยัไดค้ านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของประชากร วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง ใชห้ลกัการ
ค านวณของ Taro Yamane’s ไดข้นาดตวัอย่างโดยตอ้งการใหเ้กดิความผดิพลาดจากความคลาดเคลื่อนของการ
สุม่ตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรอื 0.5 ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเทา่กบั 171 ตวัอย่าง โดย
เกบ็ตวัอยา่งจากผูจ้องซือ้ และผูพ้กัอาศยัใน วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินยีม เท่านัน้ และใชก้ารสุม่ตวัอย่างของผูต้อบ
แบบสอบถาม แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการสุม่ส ารวจเป็นตวัแทนของขอ้มลูทัง้หมด โดย
เตรยีมแบบสอบถามไว ้ ณ ส านกังานขายของโครงการ และแจกแบบสอบถามแก่ผูพ้กัอาศยัแลว้เป็นรายหอ้ง เกบ็
แบบสอบถามจนครบตามจ านวน 171 ตวัอย่างตามตอ้งการ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมนิค่าชนิด 5 ตวัเลอืก น า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กบักลุ่มตัวอย่าง30 ตัวอย่างเพื่อหาความเชื่อมัน่ 
(Reliability) โดยใช้วิธิหาค่าสัมประสิทธ์ความเชื่อมัน่ (Coefficient)   ของครอนบัค (Cronbach)  (ก ลัยา              
วานิชย์บญัชา. 2550: 34-35) ค่าอลัฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง   
0  ≤  α ≤ 1  ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงู (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553: 343) โดยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าชนิด  5 ตัวเลือก โดยแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี้  
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลของลูกคา้ โดยอาศยัขอ้มูลจาก ลูกคา้ผูซ้ือ้และผู้อาศยั
ใน วสิต้า การ์เด้น คอนโดมเินียม ในการพจิารณาแบ่งช่วง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา  และรายได้
ต่อเดอืน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ขอ้ 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบั ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้ วสิต้า 
การเ์ดน้ คอนโดมเินียม  
 ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ ลเิคอร์ท 
(Likert) ชนิด 5 ตวัเลอืก ก าหนดลกัษณะตวัวดัแบบประเมนิผล แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
            ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) มคี าถามจ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ้ 
             ดา้นราคา (Price) มคี าถามจ านวนทัง้สิน้ 5 ขอ้ 
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             ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) มคี าถามจ านวนทัง้สิน้ 3 ขอ้ 
             ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) มคี าถามจ านวนทัง้สิน้ 5 ขอ้  
   โดยพจิารณาขอ้มลูแบบช่วง (Interval) เพื่อใชส้ าหรบัสถติเิชงิพรรณา ในการหาค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน โดยแบ่งระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอลกัษณะของ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียมออกเป็น 5 ระดบั  
 สว่นที ่3 เแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 3 หวัขอ้ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์
ดงันี้ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล                
เชงิพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนและสถานภาพ โดยน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และน าเสนอเป็นรอ้ยละ 
(Percentage)  

2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติ ิจะน าขอ้มูลทีไ่ด้
น ามาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้
โดยใช้ค่าสถิติต่างๆในการวเิคราะห์ส าหรบัใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา(Descriptive analysis) ที่เหมาะสม             
ในครัง้นี้  คอื สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  การหาค่าร้อยละ (Percentages) ใชว้เิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยน ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) และน าเสนอเป็นรอ้ยละ (Percentage) 

 3.  ค่าคะแนนเฉลีย่ (Arithmetic mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูในดา้นต่างๆ 
 4. ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู 
 5. สถติทิีใ่ชห้าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธอิลัฟ่า(Cronbach’ s alpha 

coefficient) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมค่ีาระหว่าง 0  ≤  α ≤ 1  ค่าที่
ใกลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงู จากการศกึษาของ Sekaran, Uma ปี ค.ศ.1992 กล่าวว่าค่าความ
เชื่อมัน่ ตอ้งมคี่าอย่างน้อย 0.60 ขึน้ไป    

6.  ทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรอิสระอนัได้แก่ปจัจยัข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ, อายุ,สถานภาพระดบั
การศกึษา, ระดบัการศกึษา, รายไดต่้อเดอืน) และส่วนประสมทางการตลาด (ผลติภณัฑ,์ ราคา, ช่องทางการจดั
จ าหน่าย, การส่งเสริมการตลาด) กบัตวัแปรตามคือการตัดสนิใจซื้อ วสิต้า การ์เด้น คอนโดมเินียม โดยใช้การ
ทดสอบค่าสถิต ิไค-สแควร ์(Chi-Square test) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร  นอกจากนัน้ หากทดสอบ
พบว่าค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีไ่ดม้นีัยส าคญัทางสถติกิจ็ะใชค้่าสถติ ิCramer’s V (V) และ Somer ’s d 
เพื่อบอกระดบัความสมัพนัธ ์    

7.  สถติ ิSomers’d ใชท้ าการวดัระดบัและทศิทางของความสมัพนัธ ์เมื่อตวัแปรทัง้ 2 ตวัเป็น Ordinal 
Scale    
 

ผลการวิจยั  
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 95 คน  มอีายุ 31-40 ปี จ านวน 84 คน มสีถานภาพสมรส 
จ านวน 84 คน มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 126 คน  ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 
94 คน  และมรีายไดต่้อเดอืน 40,001-60,000 บาท จ านวน 79 คน   

2. ปจัจัยลักษณะส่วนบุคคล  ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น 
คอนโดมเินียม ดา้นววิหอ้ง มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05   
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3. ปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล  รายไดก้บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ดา้น
ขนาดหอ้ง มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบต ่า อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

4. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด  ราคากบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม 
ดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  

5. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด  ดา้นการสง่เสรมิการตลาดกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิตา้ การ์
เดน้ คอนโดมเินียม ดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ มคีวามสมัพันธก์นัในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 

6. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด การสง่เสรมิการตลาดกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ 
คอนโดมเินียม ดา้นขนาดหอ้ง มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05   

 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. จากผลการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน พบว่า    

1.1 ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ดา้น
ววิหอ้ง ในระดบัต ่า ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ 
คอนโดมเินียม ในดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ และดา้นขนาดหอ้ง ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 สามารถอธบิาย
ไดว้่า ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ท าใหม้กีารคดิวเิคราะหม์ากขึน้ ในการเลอืกสิง่ทีด่กีว่า มกีารใส่ใจในรายละเอียดของ
สิง่ต่างๆ และสรรหาเลอืกสิง่ที่ดทีี่สุดส าหรบัตนเอง โดยค านึงถึงเหตุผลของสิง่ทีเ่ลอืกมากขึน้ ซึ่งจากผลการวจิยั
พบว่าระดบัการศกึษาสมัพนัธ์กบัการเลอืกววิห้องภายนอกของคอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกบั แนวคดิทฤษฎี
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2546: 196) คอืการตดัสนิใจของผู้ซื้อยงัได้รบัอทิธพลจาก
สิง่แวดล้อมเฉพาะบุคคล เช่น วฏัจกัรชวีติ สถานะทางเศรษฐกจิ การศกึษา รูปแบบการด ารงชวีติ รวมถึง
บุคลกิภาพและแนวคดิส่วนตวัของผูซ้ื้อ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อศิรา ตนัตราภรณ์ (2551) ศกึษาเรื่อง
ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกที่พกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมนท์ พบว่าประชาชนที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั           
มกีารตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัอาศยัประเภทอพารท์เมนท ์แตกต่างกนั   
 1.2  รายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ใน ดา้นขนาด
ห้อง  ในระดับต ่า ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า 
การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ในดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ และดา้นววิหอ้ง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 สามารถ
อธิบายได้ว่า รายได้เป็นปจัจัยส าคัญประการหน่ึง ในการเลือกขนาดของห้อง เนื่องจากผู้ซื้อที่มีรายได้มาก               
กส็ามารถเลอืกขนาดของหอ้งทีใ่หญ่กว่าได ้ตามก าลงัทรพัยใ์นการซือ้ จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่า ผูท้ีเ่ลอืกซือ้หอ้ง
ขนาดใหญ่คอืกลุ่มผูม้รีายได้ทีสู่งกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรุณวรรณ เสนจนัทร์ฒไิชย (2549) เรื่อง
ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อคอนโดมเนียมในโครงการเมโทร สกายรชัดา พบว่า 
รายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อด้านราคาของคอนโดมิเนียม และสอดคล้องกบั เชฎฐพล           
หุตาหาร (2549) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาคารชุดพกัอาศยัในเขตจตุจกัร ผลการศกึษา
พบว่า รายได้ของผู้ซื้อและค่าลดหย่อนที่น ามาใช้ในการค านวณภาษี มคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนักบัการ
ตดัสนิใจซือ้อาคารชุดพกัอาศยัในเขตจตุจกัร 

2. จากผลการศึกษาเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ผลติภัณฑ์ ราคา              
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด พบว่า    

2.1 ราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม ในด้าน
ระยะเวลาการตดัสนิใจซื้อ ในระดบัต ่า ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
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ตดัสนิใจซื้อ วสิต้า การ์เด้น คอนโดมเินียม ในดา้นขนาดห้อง และดา้นววิหอ้ง  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
สามารถอธิบายได้ว่าราคาที่เหมาะสม เช่น ราคาเหมาะสมกับขนาดห้อง ราคาเหมาะสมกบัท าเลที่ตัง้ ราคา
เหมาะสมกบัราคาประเมนิในระแวกใกลเ้คยีง เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ และระยะเวลาการตดัสนิซือ้อาจ
เรว็ขึน้ หากพจิารณาแล้วถงึความคุม้ค่าของราคากบัผลติภณัฑ์ว่าดพีอทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ เอมอร วงษ์ศิริ (2546) เรื่องปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศยัของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤติเศรษฐกิจ (ปี พ.ศ.2539-พ.ศ.2545) พบว่าประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครใชป้จัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาในการตดัสนิใจเลอืกซื้อคอนโดมเินียมอยู่ในระดบั
มาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท าเลทีต่ัง้ของโครงการเหมาะสมกบัราคาทีข่าย  

2.2  การสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ใน
ดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้และดา้นขนาดหอ้ง ในระดบัต ่าและปานกลาง ตามล าดบั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ วสิต้า การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ดา้นววิหอ้ง ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 สามารถอธบิายไดว้่า การจดัใหม้กีารสง่เสรมิการตลาด เช่น มขีองสมมนาคุณ จดัใหม้ขีองแถมต่างๆ 
การฟรคี่าธรรมเนียม การมอบส่วนลดพเิศษแก่ลูกค้า จะท าให้แนวโน้มของพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อได้เรว็ขึน้ 
หรอือาจเปลีย่นเลอืกผลติภณัฑส์ิง่ทีด่กีว่า เมื่อไดร้บัการกระตุน้จากสิง่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการภายในได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 67) ว่าความต้องการของมนุษยห์รอืความต้องการของ
ผูบ้รโิภคเป็นเกณฑส์ าหรบัตลาดยุคใหม่ และเป็นปจัจยัส าคญัของแนวความคดิทางการตลาด ปจัจยัส าคญัต่อความ
อยู่รอดของธุรกิจ คือความสามารถในการสร้างก าไรและความเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขนั 
กล่าวคอืตอ้งสามารถทีจ่ะก าหนด และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีย่งัไม่ไดร้บัการตอบสนอง (Unfulfilled 
needs) ใหไ้ดด้กีว่าและรวดเรว็กว่าคู่แข่งขนั และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กาญจนพูนผล (2549) ศกึษา
เรื่องปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด และการเปิดรบัสื่อที่มผีลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อคอนโดมิเนียม 
บริษัท พลสั พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศกึษาว่าควรเพิม่โปรโมชัน่สา
หรบัผูท้ีแ่นะน าโครงการแก่บุคคลอื่น เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายอกีทางหนึ่ง  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์
กาวิชา (2550) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรร : กรณีศกึษา
โครงการบ้านฟ้าใส อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้น
จดัสรรในโครงการบา้นฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา และดา้น
ผลติภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ในระดบัมาก  ส าหรบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อในระดบัปานกลาง  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทรงเดช ชยัยา (2549) ศึกษาเรื่อง
ปจัจยัทางด้านการตลาดที่ม ีผลต่อการตัดสนิใจเล ือกซื้อที่อยู ่อาศยัของสมาช ิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ที่ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ พบว่า ดา้นผลติภณัฑผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัในระดบัมากทีสุ่ดประเดน็แรก คอื ความ
สะดวกในการคมนาคม ดา้นราคามผีลในระดบัมากประเดน็แรก คอื ราคาต ่ากว่าโครงการอื่น ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมผีลในระดบัมากทีสุ่ดประเดน็แรก คอื ความสะดวกในการท าสญัญา ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลใน
ระดบัมากประเดน็แรก คอื โฆษณาทางแผ่นพบั ใบปลวิ  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 
 จากผลการศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษาขา้งต้น ท าใหท้ราบถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ วสิต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม เพื่อน าผลการศกึษามาพฒันา 
ปรบัปรุง วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม ให้มีลกัษณะรูปแบบตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดและ
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สามารถน าไปพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่ง ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัได้ ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ด้จาก
งานวจิยั ดงันี้   
 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตัดสนิใจซื้อวิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม  มีพฤติกรรมการตัดสนิใจที่จะเลือกซื้อคอนโดมเินียม ในววิของ
ห้อง และขนาดของห้อง ที่แตกต่างจากผู้ซื้อกลุ่มอื่น ดังนัน้ผู้บริหารบริษัท จึงควรให้ความส าคญักบับุคคลที่
เกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจซื้อให้มากยิ่งขึ้น ควรมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับบุคคลในกลุ่มนี้  และควรสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่อีย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิการซือ้ซ ้า หรอืบอกต่อ ในโครงการต่อๆไปของบรษิทั 
 2. จากผลการวจิยั ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ 
วสิตา้ การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ในส่วนของระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึควรใส่ใจเป็นพเิศษ ในดา้น
การตัง้ราคาขาย ของวสิต้า การเด้น คอนโดมเินียม เพื่อประโยชน์ของบรษิัทในการจ าหน่ายโครงการต่อไป ใน
อนาคต 

3. ปจัจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อ วสิต้า การ์เด้น 
คอนโดมเินียม ทัง้ในดา้นระยะเวลาการตดัสนิใจซือ้ และดา้นขนาดหอ้ง ดงันัน้ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในเรื่อง
การจดัโปรโมชัน่ต่างๆแก่ลกูคา้ผูส้นใจ เช่น ของสมนาคุณ ณ วนัท าสญัญาในเวลาทีก่ าหนด การฟรคี่าธรรมเนียม
ต่างๆ การจดัของแถมตามขนาดของหอ้ง หรอื การจดัใหม้สีว่นลดเงนิสดของการจ่ายดาวน์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้
ลูกคา้สามารถตดัสนิใจซื้อไดย้่างรวดเรว็และสามารถโน้มน้าวห้องทีต่้องการขายก่อน  เพื่อสรา้งความประทบัใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้ สง่ผลถงึการขยายธุรกจิต่อไปในอนาคตและเกดิการบอกต่อในชื่อเสยีงของโครงการ   
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