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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงในเขตนนทบุรี และ 2) ศึกษาปัจจัย
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง           ของ
ผู้บริโภคในเขตนนทบุรี ประชากร ได้แก่ ผู้ที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือผู้พิจารณาซื้อคอนโดมิเนียม กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 385 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์การถดถอย การทดสอบที และการทดสอบเอฟ 
  ผลการวิจัยพบว่า  

1)  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ 
งบประมาณ ภาระหนี้สิน และระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ โดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

2)  ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน คือ 
ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ด้านการส่งเสริมทางการตลาด     
ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านราคา ด้านกายภาพ และ           ด้าน
กระบวนการ ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 This research is conducted with the following objectives to 1)  study population 
factors for influencing the decision to purchase condominiums along the purple - line 
metropolitan rapid transit of the consumer in Nonthaburi, and 2)  study the population 
consist of the people who purchase a condominium or who consider purchase a 
condominium by 385 sample groups. Using purposive sampling techniques. The research 
tools consist to questionnaire and data analysis. The statistics used are percentage, 
mean, standard deviation, regression analysis, T- test and F- test. 
           The findings of this research were: 

1) The research found that, personal factors in terms of gender, age, marital 
status, education level, income, budget, debt burden and repayment period overall 
influencing the decision to purchase condominiums along the purple - line metropolitan 
rapid transit of the consumer in Nonthaburi with statistical significance 0.05. 
 2) The marketing factors influencing the decision to purchase condominiums found 
that, all 6 factors are price, location, company image and reputation, marketing promotion, 
process, and physical aspects. With statistical significance 0.05 which consumers place the 
most importance on price, physical aspects, and process factors, respectively. 
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