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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจซื้อ
บ้านจดัสรรในเมอืงที่อยู่อาศยัของโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก เป็น
งานวิจยัเชิงปรมิาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อบ้านจดัสรรในเขตระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ ซึ่ งสถิติที่ใช้วเิคราะห์เชิง
พรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สว่นสถติเิชงิ
อนุมานทีใ่ชค้อื t-test, One-way ANOVA และสหสมัพนัธเ์พยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า  

        ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 57.0 อายุ 
20-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 46.8 สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 58.2 จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
3-4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 อาชพีพนักงานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 72.3 รายได ้20,001-30,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 วตัถุประสงคใ์นการซื้อบา้นเพื่อเป็นบา้นหลงัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 65.5 
และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นคอืตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 

          ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีศ่กึษาทัง้หมด 7 ตวัแปร ซึง่ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานจ านวน 5 ตัวแปร คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทาง
การตลาด ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
กระบวนการตดัสนิใจอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วนดา้นราคาและดา้นบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบักระบวนการตดัสนิใจซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอญัชนา ทองเมอืงหลวง (2554) วจิยัเรื่อง
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จ ากัด(มหาชน) นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล 8 ด้าน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สมมตฐิานจ านวน 7 ตวัแปร คอื ดา้นเพศ ด้านอายุ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นจ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ด้านอาชีพ ด้านรายได้และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจมีกระบวนการ
ตดัสนิใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตซิึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุธ ีสระบวั (2551) 



วจิยัเรื่องปัจจยัการตดัสนิใจซื้อบ้านโครงการพนาสนธิป์ารค์วลิล์ในเขตอ าเภอถลางจงัหวดัภูเกต็ 
และสงวนศกัดิ ์มทัทวกุล (2549 : บทคดัย่อ) วจิยัเรื่อง ปัจจยัการตดัสนิใจซื้อหมู่บ้านจดัสรรใน
เขตพุทธมณฑลสาย 3 สว่นดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้บา้นมกีระบวนการตดัสนิไม่ต่างกนั 

 ดงันัน้งานวจิยันี้จงึเป็นแนวทางในการจดัท าผลติภณัฑ์และบรกิารเกี่ยวกับบ้านจดัสรร
ใหต้อบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซื้อบา้นจดัสรรในเมอืงทีอ่ยู่อาศยัของ
โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด,การตดัสนิใจซือ้,บา้นจดัสรร 
 

Abstract 

The objective of this research is to respond to the needs of consumers on 
making a home-purchase decision from housing estate companies in Eastern Economic 
Corridor (EEC) area. It is a quantitative research. The samples are 400 participants who 
purchased houses from housing estate companies in Eastern Economic Corridor (EEC) 
area by using questionnaires to collect the data and then analyzed by using Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) program. Descriptive statistics consist of 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics consist of t-
test, One-way ANOVA and Pearson Correlation.  

The results show that most of respondents are male (57.0%), age between 20-
30 (46.8%), single marital status (58.2%), household members 3-4 people (54.5%), 
office workers (72.3%), income between 20,001-30,000 baht (43.0%), first-time home 
purchase (65.5%) and making purchasing decision by themselves (46.5%). 

 7 Marketing mix factors are studied but only 5 factors are relevant: product, 
place, promotion people and physical environment. These 5 marketing mix factors have 
positive correlation on purchasing decision significantly while price and process have no 
correlation on purchasing decision that according to Miss Anchana 
Thongmueangluang’s research is Market factors that influence on buying decision 
process the detached house of Pruksa rael estate public company limited. Moreover, 7 
out of 8 personal factors, which are gender, age, marital status, household member, 
occupation, income and influencer, have effects on making purchasing decision are 
according to Mr.Suthee Srabua’s research is The factor of the decision is purchasing 
Panason house in Talang Phuket and Mr. Sanguansak Mattawakul’s research is The 



factor of decision to home estate buying in Phutthamonthon Sai 3 Area. but the purpose 
of purchasing has no effect on purchasing decision of consumers.   

 Therefore, this research is a guideline for creating products and services to 
meet consumers’ needs on making a home-purchase decision from housing estate 
companies in Eastern Economic Corridor (EEC) area. 
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บทน ำ 

 
 ภาคตะวนัออกของประเทศไทยตัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน
สามารถเชื่อมโยงไปยงัประเทศจนีและอนิเดยีที่มปีระชากรจ านวนมากและมอีตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจสูง โดยสดัส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียและ
ประเทศแถบแปซิฟิค คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้  3 จังหวัดภาค
ตะวนัออก (จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง) ยงัเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคญัของ
ประเทศ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน และมคีวามพรอ้ม
ของโครงสร้างพื้นที่ฐานที่ส าคญั ประกอบด้วย ท่าเรอืพาณิชย์แหลมฉบงั ท่าเรอือุตสาหกรรม
มาบตาพุด ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (มอเตอรเ์วย์) รถไฟรางคู่ และสนามบนิอู่ตะเภา มเีมอืง
พทัยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก รวมทัง้ยงัมีพื้นที่เพียงพอส าหรบัรองรบัการ
ขยายตัวของภาคอุตสหกรรม จึงพฒันาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)” เพื่ อ ให้ เป็นพื้นที่ เศรษฐกิจชัน้น าของเอเชีย ที่จะ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทัง้การยกระดบัคุณภาพชีวิตรายได้ของประชาชน มีแนวโน้มของการขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมและแรงงานในเขตจงัหวดัทางภาคตะวนัออกท าและจงัหวดัที่ถูกก าหนดให้เป็น
เมอืงส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัในเขตพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกคอื “จงัหวดัฉะเชงิเทรา” ท า
ใหธุ้รกจิบ้านจดัสรรมกีารขยายตวัมากขึ้น ผูจ้ดัท าจงึต้องการศกึษาเหตุผลของการตดัสนิใจซื้อ
บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภค 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรในเมอืงทีอ่ยู่

อาศยัของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
 



สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. การตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรของผูบ้รโิภคในเมอืงทีอ่ยู่อาศยัของโครงการพฒันา

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก มคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิทาง
การตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

2. ผูบ้รโิภคในเมอืงทีอ่ยู่อาศยัของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั อาชพี รายได ้วตัถุประสงคใ์นการซือ้บา้นและบุคคลทีม่ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจ จะมกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั 

 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คอื ผูต้ดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรในเมอืงที่

อยู่อาศยัของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก จ านวน 400 
คน  

2. ขอบเขตเนื้อหาการวจิยั ศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ตอน การรบัรูถ้งึความ
ตอ้งการ การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรม
หลงัการซือ้ และศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7 ดา้นคอื ดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นบรกิารและดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถน าผลจากการวจิยัมาพฒันาผลติภณัฑบ์า้นจดัสรรเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

นิยำมศัพท์ 
1. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก(EEC) หมายถึงแผน

ยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจาก 
แผนพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออก โดยระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกมเีป้าหมายหลกั
ในการเตมิเตม็ภาพรวมในการสง่เสรมิการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศ
เพิม่สามารถในการแข่งขนัและท าใหเ้ศรษฐกจิของไทยเตบิโตไดใ้นระยะยาว โดยในระยะแรกจะ
เป็นการยกระดบัพืน้ทีใ่นเขต 3 จงัหวดัคอื ชลบุร,ี ระยอง และฉะเชงิเทรา 

2. บ้านจดัสรร หมายถงึสถานที่หรอืบรเิวณที่มผีู้ประกอบการลงทุนปลูกสรา้งบา้นเพื่อ

ขายใหก้บัผูท้ีส่นใจจะซื้อรวมถงึมพีืน้ทีต่่างๆ รอบบรเิวณโครงการทีป่ลูกสรา้งใหผู้เ้ขา้มาอยู่ไดใ้ช้



ประโยชน์ร่วมกนัเช่น ถนนภายในหมู่บ้าน สวนสาธารณะภายในโครงการ ห้องออกก าลงักาย 
สระว่ายน ้ า พนักงานรกัษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยการที่ผู้อยู่อาศัยแต่ละโครงการต้อง
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีโ่ครงการนัน้ๆ ไดร้ะบุเอาไว ้เพื่อทีจ่ะไดไ้ม่เป็นการรบกวนต่อเพื่อนบา้น
หรอืผูอ้ยู่อาศยัท่านอื่นๆ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตำม 
   (Independent Variables)   (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คอืกลุ่มลูกคา้ที่ตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรรในเขตระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้การค านวณโดยการใช้สูตร 
W.G.cochran (1953) (อา้งใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น.26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ 
 - อาย ุ
 - จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 - สถานภาพ 
 - อาชีพ 
 - รายไดต้่อเดือน 
 - วตัถุประสงคใ์นการซ้ือบา้น 
 - บุคคลทีม่อีทิธผิลต่อการ
ตดัสนิใจ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด 7P’s 
 - ดา้นผลิตภณัฑ ์
 - ดา้นราคา 
 - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 - ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
 - ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 - ดา้นกระบวนการให้บริการ 
 - ดา้นบคุลากร 

 

กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ 

- การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

- การแสวงหาขอ้มลู 

- การประเมนิทางเลอืก 

- การตดัสนิใจซื้อ 

- พฤตกิรรมหลงัการซื้อ 

 



ผูต้อบแบบสอบถามต้องใชเ้ท่ากบั 384 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่มมาจากการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใชสู้ตรค านวณกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ใน
การศกึษาครัง้นี้จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจากเอกสารและต าราทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่เป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

     1. ศกึษาแนวทาง ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาถงึ
รายละเอยีดต่างๆเพือ่ใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการคน้ควา้อสิระทีก่ าหนดไว ้

     2. ขอค าแนะน าจากอาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

     3. สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
น ามาวเิคราะหผ์ูศ้กึษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการศกึษาครัง้นี้ ซึ่ง
ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close ended question) แบบมสี่วนตวัเลอืกให้เลอืก
ค าตอบและแบบมคี าตอบในลกัษณะมาตราวดัลเิคริท์ (Likert scale) 

ท าการเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวนกลุ่มประชากรแล้ว ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลและลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอยา่ง และอธิบายระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานใชค้่าสถิติ t-test, One-way ANOVA และสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

 

ผลกำรวิจัย 
ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บรโิภคที่ตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรรในเมอืงที่อยู่อาศยัของโครงการ

พฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 
อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.2 จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 72.3 รายได ้
20,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 วตัถุประสงคใ์นการซื้อบา้นเพื่อเป็นบา้นหลงัแรก คดิ
เป็นร้อยละ 65.5 และบุคคลที่มอีิทธพิลต่อการตดัสินใจเลอืกซื้อบ้านคอืตนเอง คดิเป็นร้อยละ 
46.5 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซื้อบา้นจดัสรรในเมอืงทีอ่ยู่อาศยั
ของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์มี
ค่าเฉลี่ย 4.18 การแปลผลอยู่ในระดบัมาก โดยประเดน็ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอืการรบัประกนั

คุณภาพบา้น ( X =4.60) มกีารแปลผลอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่ 4.15 การแปล



ผลอยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดสามารถต่อรองราคาได้ ( X =4.26) ด้าน
การจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลี่ย 4.09 การแปลผลอยู่ในระดบัมาก โดยประเดน็ที่มคี่าเฉลีย่มากที่สุด

คอืขัน้ตอนในการตดิต่อซื้อขายไม่ยุ่งยาก/ซบัซ้อน ( X =4.36) ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด มี
คา่เฉลีย่ 4.14 การแปลผลอยู่ในระดบัมาก โดยประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื การบรกิารก่อน/

หลงัการขาย ( X =4.51) ด้านบุคลากร มคี่าเฉลี่ย 4.45 การแปลผลอยู่ในระดบัมากที่สุด โดย

ประเดน็ทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื พนักงานมมีารยาทและมนุษยสมัพนัธ์ที่ด ี(X =4.57) ดา้นการ
ใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่ 4.41 การแปลผลอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 

มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ( X =4.51) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่ 4.44 การแปล
ผลอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยประเดน็ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื มสีุขอนามยัที่ด ีเช่น จุดพกัผ่อน

ออกก าลงักาย/จุดทิง้ขยะ (X =4.50) ตามล าดบั 

 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อบ้านจดัสรรในเมืองที่อยู่อาศัยขอ ง
โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออกในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการรบัรูถ้งึความ
ต้องการ มคี่าเฉลีย่ 2.79 การแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 
เหตุผลในการเลือกซื้อ ( X =5.26) ด้านการแสวงหาข้อมูล มคี่าเฉลี่ย 3.08 การแปลผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื สื่อโฆษณาเกี่ยวกบัการซื้อ/ขายบา้นจดัสรร
ทีไ่ดร้บัก่อนตดัสนิใจซือ้ (X =3.65) การประเมนิตวัเลอืก มคี่าเฉลีย่ 3.30 การแปลผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากที่สุดคอื จ านวนโครงการบา้นจดัสรรทีเ่ปรยีบเทยีบก่อน
ซื้อ (X =3.34) ด้านการเลอืกซื้อ มคี่าเฉลี่ย 2.27 การแปลผลอยู่ในระดบัน้อย โดยประเดน็ที่มี
ค่าเฉลีย่มากที่สุดคอื ระยะเวลาในการตดัสนิใจก่อนซื้อบา้น ( X =3.38) ดา้นพฤตกิรรมหลงัการ
ซือ้ มคี่าเฉลีย่ 4.08 การแปลผลอยู่ในระดบัมาก โดยประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื มคีวามพงึ
พอใจบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในโครงการของหมู่บา้นจดัสรร ( X =4.30) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ศกึษาทัง้หมด 7 ตวั
แปร ซึ่งผลการศกึษาสอดคล้องกบัสมมตฐิานจ านวน 5 ตวัแปร คอื ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาดและด้านบุคลากรมีความสมัพันธ์ในทิศทางบวกกับ
กระบวนการตดัสนิใจอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วนดา้นราคาและดา้นบรกิารไม่มคีวามสมัพนัธ์
กับกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล 8 ด้าน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สมมตฐิานจ านวน 7 ตวัแปร คอื ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นจ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ด้านอาชีพ ด้านรายได้และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีกระบวนการ
ตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อบ้านมี
กระบวนการตดัสนิไม่ต่างกนั 
 
 
 



กำรอภิปรำยผล 
             ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจบา้นจดัสรรในเมอืงทีอ่ยู่อาศยัของ
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก พบว่า มีปัจจยัด้านอายุ รายได้เฉลี่ย 
อาชีพ สถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติยอมรับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุธ ีสระบวั (2551) วจิยัเรื่องปัจจยัการตดัสนิใจซื้อบ้านโครงการพนา
สนธิป์ารค์วลิล์ในเขตอ าเภอถลางจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ปัจจยัการตดัสนิใจซื้อบ้านโครงการพนาสนธิป์าร์ควลิล์ในเขตอ าเภอถลางจงัหวดัภูเก็ต ตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ย อาชีพ และสถานภาพการ
สมรส แตกต่างกนั มผีลต่อปัจจยัการตดัสนิใจซื้อบา้นโครงการพนาสนธิป์ารค์วลิล์ในเขตอ าเภอ
ถลางจงัหวดัภูเก็ต แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และสงวนศกัดิ ์มทัทวกุล 
(2549 : บทคดัย่อ) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัการตดัสนิใจซื้อหมู่บ้านจดัสรรในเขตพุทธมณฑล
สาย 3 พบว่า ลูกที่ค้าที่มีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครวัต่อเดือนต่างกันมีปัจจยัการ
ตดัสินใจซื้อหมู่บ้านจดัสรรในเขตพุทธมณฑลสาย 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Ball-Rokeach and DeFleur (1996) กล่าวว่าพฤตกิรรม
ของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากร สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได้ คือบุคคลที่มี
พฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้บุคคลทีอ่ยู่ในล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนั
จะเลอืกรบั และตอบสนองคลา้ยคลงึกนั รวมทัง้สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences Theory) กล่าวว่าบุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั ทัง้ในด้าน
อายุ เพศ วฏัจกัรชวีติครอบครวัภูมหิลงั และฐานะทางเศรษฐกจิ เป็นตน้ ซึ่งปัจจยัเหล่านี้จะมผีล
ต่อพฤตกิรรมการด ารงชวีติและการบรโิภคผลติภณัฑห์รอืบรกิารแตกต่างกนัไป 

          ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ 
ผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจซื้อบา้นจดัสรรในเมอืงทีอ่ยู่อาศยัของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก พบว่า โดยภาพรวมความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัสอดคล้องกบังานวจิยั
ของอญัชนา ทองเมอืงหลวง (2554) ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อบา้น
เดีย่วของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั(มหาชน) จากผลการศกึษาสรุปไดว้่า โดยภาพรวม
มคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดยีวกนั ทัง้นี้ผลวจิยัที่สอดคล้องดงักล่าว อาจเนื่องมากจากเป็น
กลุ่มคนทีม่คีวามต้องการจะซื้อบา้นเหมอืนกนั ความต้องการหรอืความคดิจงึมลีกัษณะใกลเ้คยีง
กันและสอดคล้องกับงานวิจยัของสุรศักดิ ์แพร่พานิชกุล (2547) วิจยัเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ที่ตัง้โครงการ รูปร่างหน้าตาของตวั
อาคาร การรับประกันตัวอาคาร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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