
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการด าเนินงานในโครงการบ้าน

มารวย ท่ีตั้งอยู่ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Satisfied resident factors of the process in Marui Chachoengsao 

 
บทความ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัในโครงมารวย

เพื่อน ามาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบักลยทุท์างการตลาดช่วยให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีอยู่อาศยัของโครงการบา้นมา

รวย เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นมารวย 

จังหวดัฉะเชิงเทรา ของบริษทั มารวยเรียลเอสเตท จ ากัด ซ่ึงทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน จ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใช้วิเคราะห์เชิงพ รรณนา 

ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิง

อนุมานท่ีใชค้ือ t-test, One-way ANOVA และ ผลการวิจยัพบวา่  

        ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ   50.67 

โดยส่วนใหญมีอายุ 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ69.67 มีสถานภาพสมรสท่ีมากท่ีสุดคือ การ

สมรส  คิดเป็นร้อยละ 72.67 และมีระดบัการศึกษาท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  

87.33 ซ่ึง อาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ  81.67โดยรายไดท่ี้มากท่ีสุด

คือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.67 ตามล าดบั           

ปัจจยัดา้นการด าเนินงานบา้นมารวย  ท่ีตั้งอยู่ใน จงัหวดัฉะเชิงเทราไดแ้ก่  ดา้น

ท าเลท่ีตั้ง,ดา้นความปลอดภยั , ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการและส่ิง

อ านวยความสะดวก ,ดา้นบุคลากร ,ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ, ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ในโครงการบ้านมารวย ท่ีตั้ งอยู่ใน จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมพบว่า ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานจ านวน 4 ตวัแปร คือ 

ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการ

และส่ิง,อ านวยความสะดวก และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางบวกกบัความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ



ปกรณ์ พันธ์จิตวุฒิชัย (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “กระบวนการและปัจจัยการ

ตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก : กรณีศึกษา เขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร”จากผลการวิจยัทั้งหมดช้ีให้เห็นว่า โครงการท่ีมีขนาดเล็กท่ีมี

การพฒันาโครงการ ท่ีสอดคลอ้งกับลกัษณะเศรษฐกิจรวมถึงสังคมของผูซ้ื้อ ท าให้เกิด

กระตุน้และเกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือ กล่าวคือในระยะแรกผูซ้ื้อจะให้ความส าคญัใน

ดา้นของท าเลท่ีตั้ง และลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ในช่วงการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจ ไดแ้ก่ ราคาขายท่ีเหมาะสม และบริการหลงัการขาย ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน า

ไปใช้ในการวางแผนงานโครงการให้สอดคลอ้งกบัผูซ้ื้อ และในอนาคตควรมีการศึกษาผู ้

ซ้ือโครงการขนาดเล็กในเขตอ่ืนและเพิ่มรายละเอียดปัจจยัท่ีมากขึ้นส่วนอีก3ตวัแปร มี

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานบา้นมารวยท่ีไม่แตกต่างกนั 

 ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดท าผลิตภัณฑ์และบริการ

เก่ียวกบับา้นจดัสรรของโครงการบา้นมารวยหรือบา้นจดัสรรโครงการอ่ืนๆท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี

ฉะเชิงเทราให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิด

การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรในพื้นท่ีฉะเชิงเทราในล าดบัต่อมาได ้

ค าส าคญั : ปัจจยัในการด าเนินงานโครงการบา้นมารวย,ความพึงพอใจ,บา้นจดัสรร 

 

ABATRACT 

The objective of this research is ask for satisfaction of the resident in Marui to 

apply accordingly with marketing strategy to respond the needs of customers for making 

decision to buy housing development Marui in Chachoengsao. It is a quantitative research. 

The samples are 300 participants who live in Marui real estate companies in Chachoengsao 

by using questionnaire to collect the data and analyze 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 result show that most of respondents are male (50.67%), age between 31-40 

(69.67%), marital status (72.67%), bachelor’s degree (87.33%), private employees 

(81.67%) and income between 20,001-30,000 baht (48.67%) 



 

Process factors of Ban Marui in Chachoengsao include location, security, product, 

public utility and facilities, personnel, service and physical environment that affect the 

processing satisfaction Marui project. 4 Factors are relevant; location, product, public 

utility and facilities, and physical environment. These correlate in positive with satisfaction 

was statistically significant that according to Mr.Pakorn Pantjitvutichai research is Process 

and factors influencing the consumer’s decision on buying house in a small housing estate 

project : a case study Ladprao district, Bangkok. All studies show that the development of 

small housing estates relevant economic and buyer society make stimulation and purchase 

decision process. Factors affecting decision making are price and after-sales service which 

the operator could plan their project for buyers and they should learn by small estate 

customer in other area and included more detail. Moreover, 3 factors of process satisfaction 

Ban Marui are similar. 

Therefore, this research is a guideline for creating product and service Marui 

housing development or other in Chachoengsao for responding consumer’s need and 

making purchasing satisfaction. 

Keywords: Process factors in Marui, satisfaction, housing development 

 

บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนั จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จงัหวดัระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC) ถูกยกใหเ้ป็น “พื้นท่ีเมืองใหม่ส าหรับการอยู่อาศยั และฉะเชิงเทรายงัเป็น

เมืองเช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกบัพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  ซ่ึงถือว่า

ใกลก้บัเมืองหลวงไทยมากท่ีสุดใน 3 จงัหวดั EEC จึงถือว่าเป็นพื้นท่ีรองรับการขยายตวั

ของกรุงเทพท่ีได้รับคดัเลือกให้น าร่องพฒันาเป็นเมืองอจัฉริยะ หรือ Smart City ภายใต้

แนวทาง  Thai Way of Life ซ่ึ งจะได้ รับการพัฒนาให้ เ ป็น เ มืองพักอาศัยชั้ น ดี  มี

 



สภาพแวดลอ้มน่าอยู่และทนัสมยั ในลกัษณะเป็น Smart City มีพื้นท่ีสีเขียว มีการเดินทาง

สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการจดัการสาธารณูปโภคท่ีเป็นระดบัมาตรฐานสากล อีกทั้ง

ยงัมีศกัยภาพพฒันาไปสู่เมืองวิจยัมหาวิทยาลยัดว้ย จึงท าให้ผูป้ระกอบการดา้นโครงการ

บ้านจัดสรรต่างเข้ามาลงทุนในจังหวดัฉะเชิงเทรามากขึ้น ท าให้ผูป้ระกอบการเดิมใน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งปรับตวัในการจดัการกลยุทธ์ท่ีจะตั้งรับและแข่งขนักับคู่แข่งราย

ใหม่ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้น โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัไดใ้ห้ความส าคญักบัการสร้าง

ตราสินคา้และภาพลกัษณ์  รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัตน้ ซ่ึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบันเปล่ียนแปลงเร็วมากและอ่อนไหวตามสภาพแวดล้อมภายนอก จะ

ส่งผลและเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานการจัดการของธุรกิจนั้ นๆ   ให้

ตอบสนองความต้องการซ้ือและน าพาธุรกิจให้ได้ผลก าไรตามเป้าหมายอย่างย ั่งยืน

prop2morrow. (ออนไลน์) สืบค้นจาhttps://www.prop2morrow.com/  [2 กุมพาพันธ์ 

2263]จากการส ารวจของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ต้ี พบว่า ตลาด

อสังหาริมทรัพย์บนพื้นท่ี  EEC แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกอยู่ในท าเลของ

มหาวิทยาลยัและการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ บางแสน ศรีราชา และพทัยา กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีอยู่

ในท าเลของโรงงาน คือ ฉะเชิงเทรา สัตหีบ และระยอง จากการส ารวจพบว่ากลุ่ม

มหาวิทยาลยัและการท่องเท่ียวมีการเติบโตท่ีน่าสนใจ    prop2morrow. (ออนไลน์) สืบคน้

จากhttps://www.prop2morrow.com/  [2 กุมพาพนัธ์ 2263 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่อความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการด าเนินงาน ใน

โครงการบา้นมารวย ท่ีตั้งอยูใ่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาขอ้มูลของผูท่ี้พกัอาศยัในโครงการบา้นมารวย ท่ีตั้งอยูใ่น  จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกนั  เช่น เพศ  อาย ุ สถานภาพ    จ านวนสมาชิก 

ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้   ประเภทของโครงการอยู่อาศยั มีความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินงาน ในโครงการบา้นมารวย ท่ีตั้งอยูใ่น จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั 



2. ปัจจยัดา้นการด าเนินงานบา้นมารวยไดแ้ก่  ดา้นท าเลท่ีตั้ง,.ดา้นความปลอดภยั , 

ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการและส่ิงอ านวยความสะดวก ,ดา้น

บุคลากร ,ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ, ดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ

การด าเนินงาน ในโครงการบา้นมารวย ท่ีตั้งอยูใ่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือผูซ้ื้อบ้านโครงการมารวยท่ีตั้ งอยู่

จงัหวดัฉะเชิงเทราโดยเลือก 2 โครงการ ขนาดใหญ่  ดงัน้ี โครงการหมู่บา้นมารวยริเวอร์

ไซด์ จ านวนผูพ้กัอาศยั  300 ครัวเรือน และโครงการมารวยโสธร4 จ านวนผูพ้กัอาศยั 140  

ครัวเรือน อีกทั้งโครงการมารวย-โสธร2-3 จ านวน  280  ครัวเรือน โครงการมารวย-โสธร 1     

จ านวน  160   ครัวเรือนโครงการมารวยมอเตอร์เวย ์   จ านวน  120  ครัวเรือน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจของผูซ่ื้อบา้นมารวย ต่อการด าเนินงาน ท่ีตั้งอยู่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแบ่งเป็น 7 

ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นท าเลท่ีตั้ง, ดา้นความปลอดภยั  , ดา้นการออกแบบบา้น,ดา้นสาธารณูปโภค

ภายในโครงการและส่ิงอ านวยความสะดวก , ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป, ดา้นบุคลากร ,ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ , ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้ นต้องมี

ส่ิงจูงใจ (motive) หรือ แรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคน

ไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้น

จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เ ป็นความตอ้งการ

ทางจิตวิทยา(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง 

(esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มาก

พอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาในช่วงเวลานั้นความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการ

กระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด   มี 2 

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมัมาสโลว ์และ ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 



1. ทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัม มาสโลว์   ไดอ้ธิบายว่า เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะ

ได้รับความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใดแล้วก็ยงัคง

เรียกร้องความ พึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของมนุษยท่ี์มีความตอ้งการจะ

ไดรั้บส่ิงต่าง ๆ อยู่เสมอ Maslow กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตวัมาแต่ก าเนิด 

และความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความ

ปรารถนาขั้นสูงขึ้นเป็นล าดบั  แบ่งล าดบัความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiologicl needs) ความตอ้งการในขั้นน้ี

เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงมีพลงัมากท่ีสุดเพราะเป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิต ไดแ้ก่ปัจจยั 4 อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค  ความตอ้งการ

เหล่าน้ีถือว่ามีความจ าเป็น หากมนุษยไ์ม่ได้รับความตอ้งการอย่างเพียงพอก็จะส่งผลต่อ

คุณภาพทางร่างกายตลอดจนประสิทธิภาพการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 

ขั้นท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความ

ตอ้งการในขั้นน้ีจะเกิดเม่ือมนุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายแลว้  มนุษยก์็

จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงขึ้น คือตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัทั้งดา้นร่างการและ

จิตใจ  ไม่วา่จะเป็นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั

ดา้นหนา้ท่ีการงาน เพื่อน าไปสู่ความมัน่คงของฐานะการเงิน การมีรายไดท่ี้มัน่คง มีเจา้นาย 

หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงานท่ีดี ลว้นจดัอยูใ่นความตอ่้งการน้ี ท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จทั้ง

ในเร่ืองส่วนตวัและการงานอยา่งแน่นอน หากเขาไดรั้บความรู้สึกวา่มัน่คงและปลอดภยั 

ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs)  

ความ ต้องการน้ีจะเกิดขึ้ นเม่ือความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความ

ปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยย์่อมตอ้งการไดรั้บความรักและความเป็นเจา้ของ

โดยการสร้างความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น เช่นตอ้งการไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความช่ืนชมจาก

ผูอ่ื้น เป็นต้น ซ่ึงปฏิิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มนุษย์ชอบการคบหา

สมาคมกับผูอ่ื้น ไม่ชอบอยู่ล  าพงั ตอ้งการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิ้ดผูกพนั การมี

โอกาสเขา้สมาคมสังสรรคก์บัผูอ่ื้น ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือหลายกลุ่ม  

ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เม่ือความตอ้งการ

ทางสังคมไดรั้บการตอบสนองแลว้ คนเราจะตอ้งการสร้างสถานภาพของตวัเองให้สูงเด่น 

มีความภูมิใจและสร้าง การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความส าเร็จของงานท่ีท า  ความรู้สึก

มัน่ใจในตวัเองแลเกียรติยศ ความตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ก่ ยศ ต าแหน่ง ระดบัเงินเดือนท่ีสูง 



งานท่ีทา้ทาย ได้รับการยกย่องจากผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน โอกาสแห่ง

ความกา้วหนา้ในงานอาชีพ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self actualization needs) เป็นความ

ตอ้งการระดบัสูงสุด คือตอ้งการจะเติมเตม็ศกัยภาพของตนเอง ตอ้งการความส าเร็จในส่ิงท่ี

ปรารถนาสูงสุดของตวัเอง ความเจริญกา้วหนา้ การพฒันาทกัษะความสามารถใหถึ้งขั้นสุด

ยอด มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและการคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การกา้วสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นตน้ 

มาสโลวแ์บ่งความตอ้งการเหล่าน้ีออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความตอ้งการท่ีเกิดจากความขาด

แคลน (deficiency needs) เป็น ความตอ้งการ ระดับต ่า ได้แก่ความตอ้งการทางกายและ

ความตอ้งการความปลอดภยั อีกกลุ่มหน่ึงเป็น ความตอ้งการกา้วหน้า และพัฒนาตนเอง 

(growth needs) ได้แก่ความต้องการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความตอ้งการเติม

ความสมบูรณ์ให้ชีวิต จดัเป็นความตอ้งการระดบัสูง และอธิบายว่า ความตอ้งการระดบัต ่า

จะไดรั้บการสนองตอบจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล ส่วนความตอ้งการระดบัสูง จะไดรั้บ

การสนองตอบ จากปัจจยัภายในตวับุคคลเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูอ้ยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรของ

โครงการบา้นมารวย จงัหวดัฉะเชิงเทราโครงการบา้นมารวย ใน จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ี ยงัไม่

เป็นนิติบุคคล ทั้งหมด 4 โครงการแบ่งออกเป็นโครงการมารวย-โสธร 4 จ านวน  140 หลงั 

,โครงการมารวย-ริเวอร์ไซด ์จ านวน  300 หลงั ,โครงการมารวย-โสธร2-3 จ านวน  280หลงั

,โครงการมารวย-โสธร 1 จ านวน  160 หลงัโครงการมารวยมอเตอร์เวย์ จ านวน  120

หลงั  รวม1,000 หลงั 

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาเลือกจากประชากรเป็นกลุ่มผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้น

มารวย จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของบริษทั มารวยเรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงทราบจ านวนประชากร

ท่ีแน่นอน จึงใชก้ารค านวณโดยการใชสู้ตร Yamane (Taro Yamane, 1973)ไดจ้ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง300 หลงั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการคน้ควา้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire)โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 



ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลพื้นท่ีฐานส่วนบุคคล  คือ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา  

อาชีพ  ระดบัรายไดล้กัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยั การด าเนินงาน ในโครงการบา้นมารวย ดา้นท าเลท่ีตั้ง, ดา้นความ

ปลอดภยั ,ดา้นผลิตภณัฑ ์,ดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการและส่ิง,อ านวยความสะดวก ,

ดา้นบุคลากร ,ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ,ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 
ผลการวิจัย 

 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการด าเนินงาน

ในโครงการบา้นมารวย ท่ีตั้งอยู่ใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ   50.67 โดยส่วนใหญมีอายุ 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ    69.67 มีสถานภาพสมรสท่ี

มากท่ีสุดคือ สมรส  คิดเป็นร้อยละ   72.67 และมีระดบัการศึกษาท่ีมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ  87.33 ซ่ึง อาชีพท่ีมากท่ีสุดคือ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ  81.67โดย

รายไดท่ี้มากท่ีสุดคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.67 

จากการศึกษาสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 7 ดา้น พบวา่ 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในการด าเนินงานบา้นมา

รวยท่ีศึกษาทั้งหมด 7 ตวัแปร ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานจ านวน 4 ตวัแปร คือ 

ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการ

และส่ิง,อ านวยความสะดวก และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางบวกกับความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัด้านความปลอดภยัและ

ปัจจยัดา้นบุคลากรปัจจยั ดา้นกระบวนการให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นมารวย จงัหวดัฉะเชิงเทรา  นอกจากน้ีปัจจยัส่วนบุคคล 6 

ดา้น ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานจ านวน 4 ตวัแปร คือ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้น

ระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้ ท่ีมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ ส่วนดา้นเพศและดา้นอาย ุท่ีมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

 
 



 
 

อภิปรายผล 
 

1. ผูพ้ ักอาศัยในโครงการบ้านมารวย ท่ีตั้ งอยู่ใน จังหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรท่ีแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ในโครงการบา้นมารวย ท่ีตั้งอยู่

ใน จงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีแตกต่างกนั 

           ปัจจยัในการด าเนินงานโครงการบา้นมารวยท่ีตั้งอยูใ่น จงัหวดัฉะเชิงเทรา

พบวา่ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้ ท่ีมีความพึงพอใจ

ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของดวงทิพย์ เปาเส็ง (2556)วิจยัเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคใน

เขตอ าเภอธญับุรีจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ ปัจจยัดา้น ระดบัการศึกษา และรายได ้มี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัขั้นตอนการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส คญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจต่อการจดัการในงานนิติ

บุคคลของโครงการมารวย จะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพและช่ือเสียง จึงส่งผลให้

ตดัสินใจเลือกท่ีจะพกัอาศยัในโครงการบา้นมารวยเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัในการด าเนินงานบา้นมารวยท่ีศึกษาทั้งหมด 7 ตวัแปร 

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานจ านวน 4 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นดา้นสาธารณูปโภคภายในโครงการและส่ิง,อ านวยความสะดวก 

และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความพึงพอใจอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านความปลอดภัยและปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัย ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้น

มารวย จงัหวดัฉะเชิงเทรา  นอกจากน้ีปัจจยัส่วนบุคคล 6 ดา้น ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานจ านวน 4 ตวัแปร คือ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้น

รายได ้ ท่ีมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นเพศและดา้นอายุ 

ท่ีมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนัตามล าดบั ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความส าคญัของใน

ทุกๆปัจจยัในการด าเนินโดยไล่ล าดบัความส าคญัมากนอ้ยตามผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษามาเพื่อ



เป็นการรักษามาตารฐานและเพิ่มพูนความสามารถขององค์กร เป็นการเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขนัไปในตวัเพราะส่งผลถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
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