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บทความ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบา้นมารวย  จ านวน 300 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใช้วิเคราะห์เชิง

พรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้

คือ t-test, One-way ANOVA(f-test)  ผลการวิจยัพบวา่  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.67  มีอายุ 31-40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 39.33 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.67 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย

ละ 63.00 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 63.33  และมีรายได้ มากกว่า 50,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 32.00 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย ส่วนใหญ่พบวา่ ดา้นคุณภาพ

บา้นและแบรนด์ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือคุณภาพงานก่อสร้างไดม้าตรฐาน ดา้นราคา ประเด็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางมีความเหมาะสม  ดา้นการจดัจ าหน่าย ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือส านักงานขายตั้งอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการติดต่อ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ประเด็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ดา้นบุคคล ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือพนกังานมีความ

เอาใจใส่ท่ีดีและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีดา้นกระบวนการและการบริการ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมีความ

รวดเร็วในการให้บริการด้านลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี บรรยากาศน่าอยูอ่าศยั ดา้นท าเลท่ีตั้ง ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือโครงการใกลชุ้มชน 

หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 
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ABSTRACT 

The research had objective to study of Factors affecting the decision to buying a housing estate in 

chachoengsao province:A case study of baan maruay project.The samples are 300  participants who 

purchased houses from housing estate companies in chachoengsao province 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 

The results show that most of respondents are male (52.67%), age between 31-40 years old 

(39.33%),education in Bachelor degree (58.67%), married status (63.00%),office workers (63.33%), income 

more than 50,000 baht (32.00%). Factors affecting the decision to buying a housing estate in chachoengsao 

province, Baan Maruay Project Most found,  product and brands The issue with the highest average is the 

quality of the construction standard. price, the issue with the most average is that maintenance fee is 

reasonable.place, with the highest average value, is that the sales office is conveniently located to contact. 

promotion the issue with the most average is free transfer fees. people, the issue that are most average are 

the employees who are caring and good human relations.process and service, the point which is the most 

average is the provides fast and convenient.physical evidence, the issue with the highest average value is 

having a good environment. livable atmosphere.location, the issue with the highest average value is the 

project near the community. Shopping mall, school, hospital etc. 

Keywords:Making a home-purchase decision, housing estate 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “ฉะเชิงเทรา” เป็น 1 ใน 3 จงัหวดั EEC ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีในการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ท่ีได้รับคัดเลือกจาก

คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออกให้ เ ป็น  “พื้น ท่ี เ มืองใหม่ส าหรับการอยู่

อาศยั” เน่ืองจากใกลก้รุงเทพฯมากสุดใน 3 จงัหวดัEEC ฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองเช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลกบัพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก จึงถือว่าเป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตวัของกรุงเทพฯ รวมถึง



โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา มีแนวทางการพฒันาใหมี้สถานี 

ทั้งหมด 10 สถานี และหน่ึงในนั้นก็คือสถานีฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะท าใหฉ้ะเชิงเทราอยูห่่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 

20 นาทีเท่านั้น พร้อมทั้งยงัเป็นมีแนวโนม้ในการพฒันาท่ีดินรอบสถานี (TOD : Transit Orientation District) 

ดว้ย 

 อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของอุตสาหกรรมโรงงานผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 

ยานยนต์และอาหารแปรรูป โดยมีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวล

โกรว,์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์, นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี, นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา 

และนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ เพราะมีเส้นทางการขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก 

ทางน ้ า และอากาศ แน่นอนว่าจะท าให้ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ีจ านวนมาก ซ่ึงผลท่ีตามมาคือความ

ตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในจังหวดัฉะเชิงเทรา

“กรณีศึกษาโครงการบา้นมารวย” 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา“กรณีศึกษาโครงการบา้นมา

รวย” 

ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวิจัยน้ีได้มุ่งศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

“กรณีศึกษาโครงการบ้านมารวย” ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยท่ีศึกษาทั้ ง 2ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการศึกษา   

2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นคุณภาพบา้นและแบรนด์ ดา้นราคา ดา้นการจดั

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและการบริการ ด้านลักษณะ

สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ และดา้นท าเลท่ีตั้ง โดยการศึกษาผูท่ี้ซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กรณีศึกษาโครงการบา้นมารวย ส าหรับวิธีการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative research) ในรูปแบบ

ของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) และเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูพ้กัอาศยัท่ีซ้ือและโอนกรรมสิทธ์ิ

บา้นจ านวน 6 โครงการ ประกอบไปดว้ย 

  1.โครงการบา้นมารวย โสธร4         ด าเนินการเปิดขายอยู ่ขายแลว้ 150 หลงั 

  2.โครงการบา้นมารวย ริเวอร์ไซด์         ด าเนินการเปิดขายอยู ่ขายแลว้ 200หลงั 



  3.โครงการบา้นมารวย โสธร2-3         ปิดโครงการแลว้จ านวน 283 หลงั 

  4.โครงการบา้นมารวย โสธร1         ปิดโครงการแลว้จ านวน 115 หลงั 

  5.โครงการบา้นมารวย ฉะเชิงเทรา         ปิดโครงการแลว้จ านวน 265 หลงั 

  6.โครงการบา้นมารวย มอเตอร์เวย ์       ปิดโครงการแลว้จ านวน 117 หลงั 

สมมติฐานของงานวิจัย 

1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา  อาชีพ รายได้ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา“กรณีศึกษาโครงการบา้นมารวย” 

2.ปัจจยั ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคคล ดา้นกระบวนการและการบริการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา “กรณีศึกษาโครงการบา้นมารวย” 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้โครงการบา้นมารวย ช่วยใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรม

และความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมากขึ้น 

2.เพื่อน าผลจากการวิจยัมาพฒันาผลิตภณัฑบ์า้นจดัสรรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บ้านจัดสรร หมายถึงสถานท่ีหรือบริเวณท่ีมีผูป้ระกอบการลงทุนปลูกสร้างบา้นเพื่อขายใหก้บัผูท่ี้สนใจ

ซ้ือบา้นรวมถึงมีพื้นท่ีต่างๆ รอบบริเวณโครงการท่ีปลูกสร้างใหผู้เ้ขา้มาอยูอ่าศยัไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น 

ถนนภายในโครงการ สวนสาธารณะภายในโครงการ สระวา่ยน ้า หอ้งออกก าลงักาย การรักษาความ

ปลอดภยั เป็นตน้ โดยท่ีผูอ้ยู่อาศยัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีโครงการนั้นๆ ไดร้ะบุเอาไว ้เพื่อท่ีจะไดไ้ม่

เป็นการรบกวนต่อเพื่อนบา้นหรือผูอ้ยูอ่าศยัท่านอ่ืนๆ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ี



เขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากัดของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค
โดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภคดงัน้ี การรับรู้ปัญหา 
การแสวงหาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541:145) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Process)แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนั มีความ

ตอ้งการแตกต่างกันแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกัน ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)  
2.การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) 
3.การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative) 
4.การตดัสินใจซ้ือ ( Decision Marking) 
5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase Behavior) 

หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆของสินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้าไดห้รืออาจมีการ
แนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสีย
ต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ เพื่อมุ่งศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในจังหวดัฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบ้านมารวย” ผูว้ิจัยได้มีการก าหนด

แนวทางในการด าเนินการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร(Population) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือบ้านจัดสรรโครงการบ้านมารวย ใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  จากค่าท่ีค  านวณ พบวา่จ านวนตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามตอ้งใชเ้ท่ากบั 300 ราย โดยการ

สุ่มแบบกลุ่มมาจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรค านวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอนในการศึกษาคร้ังน้ี ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 300 ราย  



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีทางผูวิ้จยั มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการคน้ควา้อิสระ

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่างๆ รวมถึง

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีก าหนด  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังท่ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษา

น้ีใชก้ารศึกษา 2 ส่วน คือ 

     1 .  ข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Self administered 

Questionnaires) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรในโครงการบ้านมารวย 

จ านวน 300 ชุด และน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดยใชห้ลกัทางสถิติ 

     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ 

วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ตลอดจนข้อมูลบทความจาก

หนงัสือพิมพแ์ละวารสารต่างๆ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

     ผูว้ิจยัศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใช้แบบสอบถามมาตรวจขอ้มูลลงรหัสและประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัน้ี 

     2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ีย 

และเบียงเบนมาตรฐาน 

          2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนัใชก้ารทดสอบ

ดว้ยค่าที (t-test Independent) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

          2.2 ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปใช้การทดสอบแบบวิ

เคราห์ความแปรปรวน 1 ตวั (One – Way ANOVA) หรือค่าเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

 



ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67 และเพศหญิง 

จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.33 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67 ช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 47 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.67 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และช่วงอาย ุ61 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 176 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.67 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ระดับมธัยมปลาย/ปวช. 

จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ระดบัอนุปริญญา/ปวส จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 และระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 

63 รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33 และสถานภาพหมา้ย จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดบั 

 อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.33 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของธุรกิจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33 อาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และพ่อบา้น/แม่บา้นจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.33 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32 รองลงมาคือรายได้ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 รายได ้30,001 – 

40,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รายได ้40,001 – 50,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.67 และรายไดไ้ม่เกิน 20,000  บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดบั 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย ทั้ง 8 ดา้น สรุปผลได้

ดงัน้ี 



ดา้นคุณภาพบา้นและแบรนด์ ยอมรับสมมติฐาน 4 ดา้น หมายความว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร

โครงการบา้นมารวยท่ีมี อาย ุการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได ้แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

บา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนั และ ปฏิเสธสมมติฐาน 2 ดา้น คือ เพศ อาชีพ  

ดา้นราคา ยอมรับสมมติฐาน 6 ดา้น หมายความว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย

ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนั  

ดา้นการจดัจ าหน่าย ยอมรับสมมติฐาน 3 ดา้น หมายความว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

บา้นมารวยท่ีมี อายุ การศึกษา รายได ้แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมา

รวย ท่ีแตกต่างกนั และ ปฏิเสธสมมติฐาน 3 ดา้น คือ เพศ สถานภาพการสมรส อาชีพ 

ด้านส่งเสริมทางการตลาด ยอมรับสมมติฐาน 5 ด้าน หมายความว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร

โครงการบา้นมารวยท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบ้าน

จดัสรรโครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนั และ ปฏิเสธสมมติฐาน 1 ดา้น คือ  สถานภาพการสมรส  

ดา้นบุคคล ยอมรับสมมติฐาน 5 ดา้น หมายความวา่ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย

ท่ีมี อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ้แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร

โครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนั และ ปฏิเสธสมมติฐาน 1 ดา้น คือ  เพศ 

ด้านกระบวนการและการบริการ ยอมรับสมมติฐาน 5 ด้าน หมายความว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบ้าน

จดัสรรโครงการบา้นมารวยท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส รายได ้แตกต่างกนั มีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนั และ ปฏิเสธสมมติฐาน 1 ดา้น คือ  อาชีพ 

ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ ยอมรับสมมติฐาน 5 ดา้น หมายความว่า ผูท่ี้ตดัสินใจ

ซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวยท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ แตกต่างกัน มี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนัและปฏิเสธสมมติฐาน 1 ดา้น คือ  

อาชีพ 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง ยอมรับสมมติฐาน 6 ดา้น หมายความวา่ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรโครงการบา้นมา

รวยท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได ้แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการบา้นมารวย ท่ีแตกต่างกนั  

 

 



สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ เพื่อมุ่งศึกษาคน้ควา้ในเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา:กรณีศึกษาโครงการบา้นมารวย” การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดน้ า

ผลการวิจยัมาน าเสนอโดยสรุป การอภิปรายผลการวิจยัท่ีคน้พบ และขอ้เสนอแนะจากการวิจยัดงัน้ี   

สรุปผล 

จากการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ราย ปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการบา้นมารวย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.67 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 39.33 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.67 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.00 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 63.33 และ รายได ้มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.00  

สรุปผลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรโครงการบ้านมารวย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจัดสรรโครงการบา้นมารวย ด้านคุณภาพบา้นและแบรนด์ 

ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นคุณภาพบา้นและแบ

รนด์ ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ีย X = 4.33 การแปลผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือคุณภาพงานก่อสร้างไดม้าตรฐาน (X =4.47) รองลงมาคือ ใชว้สัดุก่อสร้างท่ีมีมาตรฐาน ( X =4.41) 

โครงการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ( X =4.38) มีพื้นท่ีใช้สอยเพียงพอต่อความตอ้งการ (X =4.23) และมีบา้นให้

เลือกหลากหลายรูปแบบ (X =4.18)  ตามล าดบั 

ดา้นราคา ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้น

ราคา ในภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ีย X = 4.16 การแปลผลอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ

ค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางมีความเหมาะสม (X =4.48) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบับา้น

ลกัษณะเดียวกนัของโครงการอ่ืน ( X =4.19) สามารถต่อรองราคาได ้( X =4.17) จ านวนเงินดาวน์เหมาะสม

และผอ่นช าระได ้(X =4.02) และจ านวนเงินผอ่นต่อเดือนและระยะเวลาในการผอ่น (X =3.92)  ตามล าดบั 

ด้านการจัดจ าหน่าย ค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือด้านการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ีย  X = 4.11 การแปลผลอยู่ในระดับมาก โดย

ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือส านกังานขายตั้งอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการติดต่อ (X =4.34) รองลงมาคือ 

สามารถติดต่อส านกังานขายนอกเวลาได ้( X =4.17)และช่องทางให้ขอ้มูลสินคา้ทาง Internet/ส่ือออนไลน์ (

X =4.17) บูธภายในงานมหกรรมบา้น/หา้งสรรพสินคา้ (X =3.77) ตามล าดบั 



ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ในภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ีย X = 4.08 การแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ( X =4.66) รองลงมาคือ มอบส่วนลด

พิเศษเงินสด ( X =4.28) ส่ือOnline: Internet,Social Media ( X =4.18) ส่ือOffline: ป้ายบิลบอร์ด,แผ่นพบั

,ใบปลิว (X =4.01) และลุน้ของรางวลั: รถยนต,์ ทองค า, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ (X =3.26)  ตามล าดบั 

ดา้นบุคคล ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้น

บุคคล ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ีย X = 4.70 การแปลผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือพนักงานมีความเอาใจใส่ท่ีดีและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ( X =4.74) รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้

ความสามารถในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ( X =4.73) พนกังานมีบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพนัธ์ดี (X =4.66) และมีการแต่งกายท่ีสุภาพและมีความเหมาะสม (X =4.65)  ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการและการบริการจากตาราง 4.7 ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นกระบวนการและการบริการ ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ีย X = 4.27 การ

แปลผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ( X =4.38) 

รองลงมาคือ มีการจดัเตรียมเอกสารในการเสนอขายและจองบา้น ( X =4.37) ความสะดวกในการติดต่อขอ

ขอ้มูลโครงการ ( X =4.29) การบริการก่อน/หลงัการขาย ( X =4.19) และมีการให้บริการยื่นขอสินเช่ือจาก

ธนาคารใหแ้ก่ลูกคา้ ทราบผลไดโ้ดยเร็ว (X =4.11)  ตามล าดบั 

ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ ในภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ีย X = 

4.19 การแปลผลอยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี บรรยากาศน่าอยู่

อาศยั ( X =4.69) รองลงมาคือมีการจดัการสัดส่วนพื้นท่ีและตกแต่งอย่างเหมาะสม (X =4.39) ถนนภายใน

โครงการมีขนาดกวา้งขวาง ( X =4.02) มีการรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน ( X =4.00) และมีส่ิงอ านวย

ความสะดวก เช่น สวนสาธารณะ สระวา่ยน ้า คลบัเฮาส์ ฯลฯ (X =3.85)  ตามล าดบั 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง ค่าเฉล่ีย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ดา้นท าเลท่ีตั้ง ในภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ีย X = 3.93 การแปลผลอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือโครงการใกลชุ้มชน หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 



 ( X =4.05) รองลงมาคือท่ีตั้งโครงการสามารถเดินทางไดส้ะดวก ( X = 3.99) และท าเลท่ีตั้งโครงการใกล้

ถนนใหญ่ (X =3.75)  ตามล าดบั 

อภิปลายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจบา้นจดัสรรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการบา้น

มารวย พบว่า มีปัจจยั ดา้นอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุธี สระบวั (2551) วิจยัเร่ืองปัจจยัการตดัสินใจ

ซ้ือบา้นโครงการพนาสนธ์ิปาร์ควิลล์ในเขตอ าเภอถลางจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วน

บุคคลกับปัจจัยการตัดสินใจซ้ือบ้านโครงการพนาสนธ์ิปาร์ควิลล์ในเขตอ าเภอถลางจังหวดัภูเก็ต ตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้พบวา่ปัจจยัส่วยบุคคลไดแ้ก่ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ และสถานภาพการสมรส แตกต่างกนั 

มีผลต่อปัจจยัการตดัสินใจซ้ือบา้นโครงการพนาสนธ์ิปาร์ควิลลใ์นเขตอ าเภอถลางจงัหวดัภูเก็ต แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือพบว่า โดยภาพรวมความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของอญัชนา ทองเมืองหลวง (2554) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้น

เด่ียวของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด(มหาชน) จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า โดยภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีผลวิจยัท่ีสอดคลอ้งดงักล่าว อาจเน่ืองมากจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีความ

ตอ้งการจะซ้ือบา้นเหมือนกนั ความตอ้งการหรือความคิดจึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัและบงานวิจยัของ ขวญัใจ 

ชา้งหลา (2559:16) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวราคามากกว่า 5 ลา้นบาทของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผูสู้งอายใุนครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีเสนอแก่

ตลาดเพื่อการรู้จกัเพื่อการบริโภค โดยท่ีตอ้งสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ซ่ึงอาจจะเป็นสินคา้ 

บริการหรือความคิดซ่ึงลูกคา้ตอ้งจ่ายเงินเป็นการแลกเปล่ียนงานวิจยัของ วีณา ศรีเจริญ (2558:18) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจในเขตจงัหวดันนทบุรี 

พบว่า เป็นทาเลท่ีตั้ งของโครงการบ้านจัดสรรมีความดึงดูดใจผูซ้ื้อ เช่น ตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชนมีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว และอยูใ่กลศู้นยก์ารคา้ 

ข้อเสนอแนะ 

        ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับปัจจยัท่ีมีผลการตดัสินใจดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสมดงัน้ี ด้านคุณภาพบ้านและแบรนด์ ควรมีคุณภาพงานก่อสร้างท่ีไดม้าตรฐาน ใชว้สัดุ

ก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานและมีการรับประกนัคุณภาพบา้น ด้านราคา มีราคาท่ีเหมาะสมสามารถต่อรองราคาได ้



มีค่าบ ารุงรักษาส่วนกลางท่ีเหมาะสม ด้านการจัดจ าหน่าย มีส านกังานขายภายในโครงการท่ีสะดวกต่อการ

ติดต่อ ลดขั้นตอนในการติดต่อซ้ือขายไม่ยุ่งยาก ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีมอบส่วนลดพิเศษเงินสด 

ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน ด้านบุคลากร พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูล

ท่ีถูกตอ้งและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ด้านกระบวนการและการบริการ ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว 

ความสะดวกในการติดต่อขอข้อมูล ติดตามการให้บริการทั้ งก่อนการขาย/หลังการขาย ด้านลักษณะ

สภาพแวดล้อมภายในโครงการ มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีน่าอยู่อาศยั มีการจดัการสัดส่วนพื้นท่ี

อย่างเหมาะสม การรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน ด้านท าเลท่ีตั้ง ท่ีตั้งโครงการควรใกลถ้นนใหญ่ ใกล้

แหล่งชุมชน หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล สามารถเดินทางไดส้ะดวกสบาย 
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