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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 2)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

จัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามลักษณะประชากร 3)เพื่อศึกษาส่วนประสมทาง

การตลาดและท าเลที่ตั้งที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่ซื้อบ้านจัดสรรแล้ว จานวน 

413 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี

ของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรส รายเฉลี่ยได้ต่อเดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร โดยรวม

ต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม

การตลาด และด้านท าเลที่ตั้ง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร แต่ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านราคาไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจเลือกซื้อ; บ้านจัดสรร; ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ABSTRACT 
 

Thesis Title            Decision processing for house buying of 
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This research has few objectives which are; 1) To study the decision-making 

process for house purchase of the population in Chachoengsao Province 2) to study 

the decision-making process for house purchase of the population in Chachoengsao 

Province classified by population’s characteristics. 3) to study the marketing mix and 

location that affect decision-making process for house purchase of the population In 

Chachoengsao Province. 

The sample group of this research is the population in Chachoengsao 

Province who had bought 413 houses with questionnaire as the tool for data 

collecting. The statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The hypothesis was tested with one-way ANOVA 

statistics. If differences were found, they would be compared in pair using LSD 

methods and multiple regression statistics. 

The hypothesis test found that the people in Chachoengsao province with 

different education level, marital status, average monthly income had different 

overall decision-making process for house purchase. Moreover, the other factors, for 

instance, marketing mix, product location, marketing promotion and location also 

have effects on the decision-making process to house purchase. However, the 

distribution methods and price do not affect the decision-making process of house 

purchase of population in Chachoengsao province 
Keywords: Decision to buy; housing estate; Population in Chachoengsao Province  
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บทน า 

 ปัจจุบันรูปแบบและลักษณะของบ้านพักอาศัย มีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก แต่

เนื่องจากความเป็นบ้านที่ไม่เพียงแต่ใช้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนในเวลากลางคืน หากยังเป็นศูนย์รวม ทาง

จิตใจ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆในครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บ้านจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ส าหรับคนที่

มีบ้านแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้บ้านน่าอยู่อาศัยมากขึ้น แต่ส าหรับคนที่ยังไม่มีบ้าน การเลือกซื้อ

บ้านที่ถูกใจตรงตามความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนเองจึงเป็น สิ่งที่น่าศึกษา 

 จึงท าให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพมีเพิ่มขึ้น ในกลุ่มของบริการ เช่น FITNESS กลุ่มของ

สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดังนั้นผู้วิจัยความสนใจในเรื่องการตัดสินใจซื้อ

อาหารเสริม เพื่ อสุขภาพ เพื่ อศึกษากระบวนการตัดสิน ใจซื้ออาหารเสริมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร รูปแบบการด าเนินชีวิต และศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

ได้น าเอาข้อมูลวิจัยไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจ และเป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

 ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขยาดตัวเป็นอย่างมากและความหลากหลายไปตามขนาดกิจการ 

ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันที่มีมากขึ้น ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น 

และพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยน จากเดิมที่เน้นราคาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้ให้ความส าคัญ

ถึงดีไซน์ที่โดดเด่น แบบบ้าน คุณภาพวัสดุที่น ามาใช้ในการก่อสร้างบ้าน รวมถึงความน่าเชื่อถือของโครงการ 

กลายเป็นความต่างที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านจัดสรรนั้น ๆโดยแนวคิดของผู้บริโภคนั้นต้องการได้ที่

พักอาศัยที่คุ้มค่ากับจ านวนเงินที่จ่ายไป ดังนั้นผู้วิจัยความสนใจในเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ใน

เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะประชากร ศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้ง เพื่อให้ผู้

ที่เก่ียวข้องได้น าเอาข้อมูลวิจัยไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ การปรับปรุง

และพัฒนาการสร้างบ้านจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามลักษณะประชากร  

 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้งที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตของงานวิจัย 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ซื้อซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง

ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดย

การเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มี

จ านวน 413 ตัวอย่าง  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

จัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจ าแนกตามปัจจัยต่าง ๆ  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ด้านประชากรได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา                        

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ใน

เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามลักษณะประชากร  

 3. เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้งที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ณัชพล  กติกาวงศ์ขจร (2556 อ้างใน ปริญ ลักษิตานนท์  2541:85) ได้ให้ความหมายของ
ประชากรศาสตร์ว่า หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล อายุที่ต่างส่งผลให้ความต้องการที่ต่าง อาชีพความต้องการ
บริโภคสินค้าจะแตกต่างไปตามอาชีพระดับกสรศึกษาผู้มีระดับกสรศึกษาในระดับสูงมักมีการโน้มการบริโภค
สินค้าที่มีราคาสูงกว่าที่มีความส าคัญช่วยในการก าหนดเป็นเป้าหมาย 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 41) ได้อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ 
รายได้ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 Philip Kotler, 1997 อธิบายความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมี

รูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การ

ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ การเสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลังการซื้อ 
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 ขวัญใจ ช้างหล (2559:27) ได้ให้ค านิยามกระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ

ซื้อของผู้ซื้อมี5 ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ/ปัญหา รับรู้ว่าต้องการอะไร ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน

และภายนอก ความต้องการด้านจิตวิทยาการประเมินผลทางเลือก เม่ือได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดความ

เข้าใจและประเมินผลทางเลือกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ความส าคัญส าหรับคุณสมบัติที่แตกต่างกันความเชื่อถือ

เกี่ยวกับตราสินค้าทัศนคติในการเลือกตราสินค้าการตัดสินใจซื้อ หลังจากผ่านการประเมินผลมาแล้ว 

ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พอใจมากที่สุดพฤติกรรมภายหลังการซื้อระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค

ภายหลังจากที่ได้ซื้อสินค้าและบริการไปแล้วผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเนื่องของผู้บริโภค เช่น ซื้อซ้า 

เลิกใช้ บอกต่อหรือร้องเรียน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 นพคุณ  เลียงประสิทธิ์ (2559 อ้างใน Lake 2011:23) อธิบายความหมายของส่วนประสมทาง

การตลาดว่า หมายถึง ส่วนผสมทางการตลาดหมายถึง เป็นเครื่องมือที่ใชเพื่อสร้าง ความพึงพอใจให้กับ

ผู้บริโภคและกิจการ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตัดจ าหน่ายและสถานที่จัดจ าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 นพคุณ  เลียงประสิทธิ์ (2559 อ้างใน แม็กคารีย์ Mccarthy 1960:23) อธิบายความหมายของส่วน

ประสมทางการตลาดว่า หมายถึง เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านท าเลที่ตั้ง 

 ขวัญใจ ช้างหลา (2559:34) อธิบายความหมายของท าเลที่ตั้งว่า หมายถึง สถานที่ตั้งมีความส าคัญ 

ซึ่งมีความใกล้กับแหล่งชุมชน มีสาธารณูปโภคครบเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงโครงการซึ่งสอดคล้องกับ

ที่ตั้งต้องเดินทางไปทางานสะดวก ที่ตั้งต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

 วีณา ศรีเจริญ (2558:18) อธิบายความหมายของท าเลที่ตั้งว่า หมายถึง  สถานที่ตั้งของสถาน

ประกอบการเพื่อด าเนินกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและเอ้ือประโยชน์ให้การด าเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และท าเลที่ตั้งยังหมายรวมถึงท าเลที่ตั้งของโครงการบา้นจัดสรรมีความดึงดูดใจผู้ซื้อ เช่น 

ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และอยู่ใกล้ศูนย์การค้าเป็นต้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ปรัชญาภรณ์ เพไร (2559) งานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงิน  วัตถุประสงค์

ของการวิจัยโดยศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอาเภ

อเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวบรวมข้อมูล โดยการวิจัยแบบเชิง

สารวจ (Survey research) โดยมีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) คือเชิงปริมาณและเชิงใช้
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คุณภาพ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความ

ประสงค์จะซื้อบ้านจัดสรรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จานวน 400 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

สินเชื่อบ้าน จานวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีความประสงค์ที่จะซื้อบ้านจัดสรรในเขตอาเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ด้านของพฤติกรรมการซื้อบ้านของผู้บริโภคพบว่า 

ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โดยมีขนาดที่ดิน 21 -30 ตารางวา มี

งบประมาณในการซื้อบ้านจัดสรร 1,000,001-2,000,000 บาท วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรเพื่อ

ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการตัดสินเลือกซื้อบ้านจัดสรร 7-12 

เดือน ลักษณะในการซื้อบ้านจัดสรรเป็นแบบผ่อนชาระกับทางธนาคาร มีช่องทางการรับรู้โครงการบ้าน

จัดสรรจากป้ายโฆษณา ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโครงการ พบว่า ผู้บริโภค ให้ความ

สาคัญด้านเทคโนโลยีมากที่สุด คือ การออกแบบบ้านจัดสรรให้มีความประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น เช่น การ

ออกแบบบ้านให้มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี การใช้วัสดุตกแต่งและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความทันสมัยช่วยในเร่ือง

ของการประหยัดพลังงาน รวมถึงรูปแบบการก่อร้างบ้านที่ สะดวกรวดเร็ว และมีนวัตกรรม เช่นการใช้แผ่น

สาเร็จรูป การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภค ให้ความสาคัญด้านกระบวนการ 

และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ บ้านสร้างเสร็จแล้วพร้อมขายสามารถโอนได้ บ้านที่อยู่ระหว่างทา

การก่อสร้างมีการผ่อนเงินดาวน์กับโครงการ การตกแต่งสานักงาน สภาพแวดล้อมภายในโครงการ บ้าน

ตัวอย่างตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคลที่แตกต่างกันส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรแตกต่างกัน 2. พฤติกรรมผู้บริโภคต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

บ้านจัดสรรแตกต่างกัน 3. สภาพแวดล้มในพื้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรมากที่สุดคือด้าน

เทคโนโลยี 4. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรมากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ

และสิ่งแวดล้มทายกายภาพ ในส่วนผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินพบว่า ทุกสถาบันการเงิน

พิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะของผู้กู้ และส่วนใหญ่คานึงถึงชื่อเสียงของโครงการบ้านจัดสรรที่ผู้กู้

ต้องการซื้อเพื่อใช้ประกอบการให้สินเชื่อด้วย 

 สมชาย วันดี  (2558) งานวิจัยพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร

โครงการขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดใน

การเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการขนาดเล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาส่วนประสม

การตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร 3) เปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดในการเลือก

ซื้อบ้านจัดสรรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของ

ผู้ประกอบการบ้านจัดสรร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ซื้อโครงการบ้านจัดสรรจ านวน 290 คนผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

ผู้บริหารของโครงการ 5 คน และผู้ซื้อ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบ



7 

 

เจาะลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ค่า t-test การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

 1. พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านส่วนมากเพื่ออยู่อาศัยเอง ผู้มีอิทธิพลในการซื้อคือบุคคลในครอบครัว 

ท าเลในการซื้ออยู่ในเขตชานเมือง ราคาในการซื้อต่ ากว่า 1,500,000 บาทโอกาสในการซื้อ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประเภทบ้านที่ซื้อคือทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว การบริการที่ต้องการคือการรับประกันตัวบ้าน 

 2. ผู้บริโภคให้ความส าคัญ กับส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการขนาด

เล็กในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 3. ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัวรายได้เฉลี่ย ต่อ

เดือน อาชีพ และสถานที่อยู่อาศัยเดิม ต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้าน

จัดสรร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านเพศที่ไม่แตกต่างกัน 

 4. การพัฒนาส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการบ้านจัดสรร พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

ราคาต่อรองได้ การจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพิ่มสื่อการโฆษณามากขึ้น การรับประกันหลังการขาย พัฒนา

ด้านบุคคล สถานที่และเครื่องออกก าลังกาย ผู้ซื้อต้องการบ้านที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา การขายทางสื่อ

ออนไลน์ พนักงานขายที่แนะน าข้อมูลได้ดี การโอนกรรมสิทธิ์ที่ตรงเวลา ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวิจั ยตั ดขวาง (Cross sectional Study) ใช้ เครื่องมือการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่

ทราบจ านวนที่แน่นอน ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยการ

เปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู้วิจัยได้ พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มี

จ านวน 413 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย     

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อคาถาม

ทั้งหมด 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นคาถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด มีจานวนข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ 
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 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับท าเลที่ตั้ง จ านวน

ข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิ งเทรา เป็น

ค าถามซึ่งประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 19 ข้อ 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวนข้อค าถาม 2 ข้อ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้    

  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยลักษณะประชากรที่ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 

  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง และกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

  2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านสถานภาพการสมรส จะใช้สถิต t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 

LSD   

 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ที่มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression  

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง

ตามล าดับ ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล ด้านการ

ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด 
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 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุป

การวิจัย ได้ดังนี้ 

 2.1 ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร โดยรวมต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้ง ที่มีผลต่อท าให้กระบวนการตัดสินใจ

เลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้งที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน

ท าเลที่ตั้ง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้งที่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านราคา ไม่มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ือง แบรนด์  มีชื่อเสียง เป็นที่

รู้จักแพร่หลาย             

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

  1.1 ด้านการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ ตระหนัก

ถึงปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย จึงท าให้มีความต้องการซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ขวัญใจ ช้าง

หลา  (2559:27) อธิบายว่า การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ คือ การรับรู้ความต้องการ/ปัญหาว่า

ต้องการอะไร ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุนิชา  ทิพย์

ไกรศร (2559:28)อธิบายว่า การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ คือ การรับรู้ปัญหา ผู้บริโภคทราบถึง

ความจ าเป็น และความต้องการในสินค้า และแนวความคิดของ  นพคุณ  เลียงประสิทธิ์ (2559:18) อธิบาย

ว่า การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ คือ การตัดสินใจซื้อซึ่งเกิดขึ้นเมือบุคคลระลึกถึงความแตกต่าง

ระหว่างสิ่งที่เขามีอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการ 

 1.2 ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัย

มีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีการ ค้นหาข้อมูลเลือกซื้อบ้านจัดสรร 

จากสื่อโฆษณา พนักงานขาย แผ่นโปสเตอร์ ณ จุดขาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิด สุนิชา  ทิพย์ไกรศร (2559:28) อธิบายถึง การค้นหาข้อมูล คือ เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหา เกิด
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ความต้องการ แล้วก็จะค้นหา ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย แผ่นโปสเตอร์ ณ 

จุดขาย แนวความคิดของ ขวัญใจ ช้างหลา  (2559:27) อธิบายถึง การค้นหาข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลที่

เก่ียวข้อง เพื่อน าไปประเมินผลโดยข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ และแนวความคิดของ ณัชพล  กติกา

วงศ์ขจร (2556:37)อธิบายถึง การค้นหาข้อมูล คือ การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้น

แล้วขั้นต่อมาคือการค้นหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บริโภคต้องการหา

ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการมักเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ 

 1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ เปรียบเทียบข้อมูลโครงการบ้าน

จัดสรรระหว่างแบรนด์ที่อยู่ในตลาดต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด Philip Kotler 

(1997) อธิบายถึง ของการประเมินทางเลือก คือ การที่ผู้บริโภค ได้ข้อมูล ก็จะประเมินทางเลือกและ

ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือ

เพียงตรายี่ห้อเดียว แนวความคิดของ ณัชพล  กติกาวงศ์ขจร (2556:40) อธิบายถึงความหมาย ของการ

ประเมินทางเลือก คือ เป็นการประเมินผลทางเลือกของผู้บริโภคที่มักจะประเมินผลทางเลือกจากผลประ

โชยน์ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

 1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรเนื่องจากอยู่อาศัย

ที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ณัชพล  กติกาวงศ์ขจร (2556:40) อธิบายถึง การ

ตัดสินใจซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกผลิดตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความพึง

พอใจตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ แนวความคิดของ ขวัญใจ ช้างหลา  (2559:27) อธิบายถึง 

การตัดสินใจซื้อ คือ การตัดสินใจซื้อ หลังจากผ่านการประเมินผลมาแล้ว ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่พอใจ

มากที่สุด   

 1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ พึงพอใจการบริการเรื่องแจ้งซ่อม

บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ขวัญใจ ช้างหลา  (2559:27) อธิบายถึง พฤติกรรมหลังการซื้อ คือ ความ

พึงพอใจหลังจากซื้อ เป็นระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคภายหลังจากที่ได้ซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว 

แนวความคิดของ ณัชพล  กติกาวงศ์ขจร (2556:38) อธิบายถึง พฤติกรรมภายหลังการซื้อ คือ ขั้นตอน

หลังจากที่ผู้บริโภคท าการซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว สร้างความพึ่งพอใจในสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น  

 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 2.1 ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

จัดสรรโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ 41ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มี

การตัดสินใจซื้อการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัชพล  

กติกาวงศ์ขจร (2556:30) งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 

อายุ มีความส าคัญแตกต่างระหว่างวัยซึ่งส่งผลต่อการบริโภคของแต่ละบุคคล งานวิจัยของ ปรัชญาภร เพไร 

(2559อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538:41-42) งานวิจัยเรื่อง วิทยานิพนธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบัน

การเงิน พบว่า อายุ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 

แตกต่างกันแล้ว นักการตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาด ส่วนเล็ก โดยมุ่งความส าคัญ ตลาดอายุ

ส่วนนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย สุนิชา  ทิพย์ไกรศร (2559) งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

การตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติในเขตพัทยา กรณีศึกษา ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทร 

จังหวัดชลบุรี เนินพลับหวาน จากการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล คือ 

อายุ และวงจรชีวิต ที่อายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่า งกัน และท าให้เกิด ความ

ต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน     

 2.2 ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีสถานภาพการสมรส ต่างกัน ท าให้กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่

แต่งงาน/สมรส แล้วส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัชพล  กติกาวงศ์

ขจร (2556:32) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า 

สถานภาพการสมรสลักษะณะประชากรศาสตร์ครอบครัวมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเร่ืองจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว  

 2.3 ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ

เลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ที่มีระดับการศึกษา ประชากรในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัช

พล  กติกาวงศ์ขจร (2556:32) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี  

พบว่า ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่การศึกษาสูงมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าที่มีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัฐฬเดช มาเจริญ (2556:24) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ

บ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น  พบว่า ระดับการศึกษา ผู้บริโภคการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ร้อยละ 81.33) พอใจต่อการบริการผู้บริโภคมีระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจซื้ อและพฤติกรรมการ

เลือกซื้อบ้านต่างกัน 

 2.4 ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ

เลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีรายได้
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30,001-45,000 บาท เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัช

พล  กติกาวงศ์ขจร (2556:32) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี  

พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ละบุคคลจะก าหนดส่วนตลาดรวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย สินค้าที่มีราคา

แพงจะมุ่งตอบสนองต่อผู้มีรายได้สูงแต่ตลาดขนาดเล็กในขณะที่ผู้มีรายได้ระดับปานกลางและต่ าจะมีก าลัง

ซื้อที่น้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัย ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ (2556) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการวิจัย พบว่า ประชากรศาสตร์ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรร  

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้ง ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

บ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ สรุปการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร

ของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ใน

เร่ืองข้อ แบรนด์  มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ช้างหลา  (2559:16) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคามากกว่า 5 ล้านบาทของผู้บริโภคที่มีผู้สูงอายุ

ในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่เสนอแก่ตลาดเพื่อการรู้จัก

เพื่อการบริโภค โดยที่ต้องสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งอาจจะเป็นสินค้า บริการหรือความคิด

ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายเงินเป็นการแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด1 , เจตสฤษฎ์ สังข

พันธ์2 และ เลิศพงศ์ ปานรัตน์3 (2556:155) งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ในอาเภ

อหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ 

เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า 

บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด  

 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาในเรื่องข้อ 

ราคาบ้านจัดสรรมีความเหมาะสมกับคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่ยินยอมจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปรัชญาภร เพไร(2559:37) วิทยานิพนธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงิน พบว่า ราคา เงินหรือสินค้า

และบริการอ่ืน ๆ ที่ใช้แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเจ้าของสินค้า ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ซึ่งจ านวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อแลกกับสินค้า หรือผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด1  , เจตสฤษฎ์ สังขพันธ์2 และ เลิศพงศ์ ปานรัตน์3 

(2556:155) งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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พบว่า ราคา (Price) คือ จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้คุณค่าผลิตภัณฑ์ ที่ 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ช้างหลา  (2559:16) งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

บ้านเดี่ยวราคามากกว่า 5 ล้านบาทของผู้บริโภคที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  พบว่า ราคา (Price) เป็น สิ่งสาคัญคือการท าให้ลูกค้ายอมรับในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเมื่อ

ลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) กับมูลค่า (price) ต้องสร้างให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยเรื่องคุณค่า 

 3.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ในเรื่องข้อ สถานที่มีความสะดวกต่อการไปใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปรัชญาภร เพไร (2559:38) วิทยานิพนธ์เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ

ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงิน พบว่า ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย คือ กระบวนการที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตส่งไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 

โดยต้องพิจารณาถึง สถานที่ตั้ง (Location) ของผู้ให้บริการเพื่อการเข้าถึงสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ก าหนด

ขึ้นมาเพื่อให้มีการน าส่งสินค้า หรือบริการยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบบริการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชุติมา หวังเบ็ญหมัด1  , เจตสฤษฎ์ สังขพันธ์2 และ เลิศพงศ์ ปานรัตน์3 

(2556:155) ศึกษาเร่ือง งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา พบว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายคือ โครงสร้างของช่องทาง ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการ

จากองค์การ ไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่

ช่วยในการกระจายตัวสินค้า 

 3.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

บ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองข้อ การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อโฆษณา พนักงานขาย แผ่นโปสเตอร์ ณ จุดขาย  

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขายเพื่อแนะน าจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด1 , เจตสฤษฎ์ สังขพันธ์2 และ เลิศพงศ์ ปานรัตน์3 

(2556:155) งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พบว่า การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือการสื่อสารการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ 

เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสาร อาจใช้พนักงานขายทาการขาย สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปรัชญาภร เพไร (2559:38) วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

จัดสรรของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การปล่อยสินเชื่อบ้านของสถาบันการเงิน 

พบว่า การส่งเสริมการตลาด จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในสิ่งที่เราคาดหวัง โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้ง

ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการ เกิดความต้องการใช้ และตัดสินใจซื้อและซื้อ
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มากขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกันในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า ได้ แก่ การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และการตลาดทางตรง โดยต้องพิจารณาการใช้

ให้เหมาะสมกับสินค้า 

 3.5 ท าเลที่ตั้ง ด้านท าเลที่ตั้ง ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรใน

เขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง  ในเร่ืองข้อ ท าเลที่ตั้ง

ของโครงการบ้านจัดสรรมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ ช้างหลา 

(2559:34) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคามากกว่า 5 ล้านบาทของผู้บริโภค

ที่มีผู้สูงอายุในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เป็นท าเลที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัย

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับที่ตั้งโครงการ โดยท าเลที่ตั้งที่ดี คือ ใกล้แหล่งชุมชน มีสาธารณูปโภคครบเส้นทาง

คมนาคมและการเข้าถึงโครงการซึ่งสอดคล้องกับที่ตั้งต้องเดินทางไปทางานสะดวก ที่ตั้งต้องสามารถเข้าถึงได้

ง่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558:18) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

บ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า เป็นท าเลที่ตั้งของโครงการ

บ้านจัดสรรมีความดึงดูดใจผู้ซื้อ เช่น ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้แหล่ง

ท่องเที่ยว และอยู่ใกล้ศูนย์การค้า 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักการตลาด หรือบุคคลที่สนใจท าธุรกิจเก่ียวกับบ้านจัดสรร ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านลักษณประชากร 
 นักการตลาดของผู้ประกอบการบ้านจัดสรรจ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพราะปัจจัยที่กล่าวมามีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนั้นนักการตลาด ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าควรให้ความสนใจ เพราะเนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ
ที่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีแนวโน้มการซื้อสินค้าที่ต่างกัน ดังนั้นอาจจะมีการผลิตสินค้าที่มีหลาย
ระดับราคา เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มได้ ด้านอายุ ควรผลิตภัณฑ์สินค้าให้เหมาะ
กับอายุในแต่ละช่วง เช่น ผู้บริโภคที่การระดับศึกษาสูงมีแนวโน้มการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษา
ต่ าและ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการก าหนดส่วนของตลาดส าหรับนักการตลาดรายได้ใน
แต่ละบุคคลจะก าหนดส่วนตลาดรวมทั้งการก าหนดเปา้หมายให้ชัดเจน นักการตลาดจะมี ข้อมูลเกี่ยวกับประ
โชยน์ของการซื้อบ้านจัดสรรอยู่เสมอ จากสื่อโฆษณา พนักงานขาย แผ่นโปสเตอร์ ณ จุดขาย เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและท าเลที่ตั้ง 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นนักการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญ ผลิตภัณฑ์ 
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ภาพลักษณ์ เช่น แบรนด์  มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สิ่งที่น าเสนอต่อตลาดหรือผู้บริโภคเพื่อเรียกความ
สนใจ การซื้อ หรือการใช้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ 
 2. ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ของประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นนักการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญ  
การโฆษณาสินค้าผ่านทางสื่อโฆษณา พนักงานขาย แผ่นโปสเตอร์ ณ จุดขาย  การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขายเพื่อแนะน าจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ควรใส่ใจในเร่ือง เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อ
บุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจบริการอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความต้องการเป็นการกระตุ้นยอดขายของกิจการ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า  
 3. ด้านท าเลที่ตั้ง ด้านท าเลที่ตั้ง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นนักการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ จึงควรให้ความส าคัญ ท าเลที่ตั้งของ
โครงการบ้านจัดสรรมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ผู้ประกอบการธุรกิจ ควรใส่ใจในเร่ือง ที่ตั้งโครงการ 
โดยท าเลที่ตั้งที่ดี คือ ใกล้แหล่งชุมชน มีสาธารณูปโภคครบเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงโครงการซึ่ง
สอดคล้องกับที่ตั้งต้องเดินทางไปทางานสะดวก ที่ตั้งต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับคนรุ่น
ใหม่ก็ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านที่ตั้งน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากร
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  เช่น ให้สินเชื่อ แคมเปญ อัตราดอกเบี้ยธนาคารสถาบันการเงินปัญหาการการผ่อน
ช าระหนี้ไม่ไหว ความสามารถในการกู้  ก าลังซื้อบ้านในระดับใด การตัดสินใจวางเงินมัดจ าท าสัญญา 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่คลอบคลุมและกว้างมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขยายขอบเขตด้านประชากร เช่น อาจ
ไปส ารวจเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อศึกษาการตัดสินใจ ความต้อง ค่านิยม ทัศนคติ  การรับรู้ ของ
ประชากรที่ท าการศึกษา  
 3. ควรศึกษาวิจัยในหลายมิติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร เช่น การวิจัยเชิง

คุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
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