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การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือบ้านจดัสรรในจงัหวดัอํานาจเจริญ 

 

ชวินติรัฐ  ธนเกียรติโยธิน 

 

บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเพือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ

เลือกซือบา้นจดัสรรของประชากรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ เพือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบา้น

จดัสรรทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือบา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ เพือศึกษาแนวทางใน

การพฒันากลยทุธท์างการตลาดเพือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเก็บขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  ตวัอย่าง และสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การ

แจกแจงความถีร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงแบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์โดยใช้

สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็น เพศชาย มีอายุ  – 40 ปี สถานภาพการสมรส 

มีอาชีพรับราชการ / พนักงานราชการ มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

30,000 บาทขึนไป มีค่าใช้จ่ายเฉลียต่อเดือน ,0001 – 20,000 บาท ด้านปัจจัยส่วนประสม

การตลาด อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด 

ดังนันผูป้ระกอบการโครงการบ้านจัดสรรจะต้องปรับกลยุทธ์ทีเน้นประเด็นพืนทีตัง

โครงการปลอดภยัจากนาํท่วม ซือเพืออยูอ่าศยั ความแข็งแรงของโครงสร้าง ปัจจยัดา้นราคา ภายใน

โครงการบา้นจดัสรรมีความปลอดภยั ภายในโครงการบา้นจดัสรรมีความสะอาด เพือตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคทีตอ้งการซือบา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to study consumer behavior in purchase decision process of housing 

estate in Amnatcharoen province in Thailand to study the marketing combination of housing 

estate in which affecting the thought process that leads to purchase decision in Amnatcharoen 

province, in order to study the guideline towards marketing strategy development to conform with 

consumer’s demand. The survey has been done to collect data from 400 sample sizes. The 

statistical methods used for data analysis are Frequency Distribution, Mean and Standard 

Deviation, also using the Chi-Square and Pearson Correlation to analyze and figure out 

correlation of data.  

The results showed that male respondents, age range of 31 to 40 years old, married, 

employed by government, holding at least bachelor’s degree, average earning from 30,000 THB, 

and average expenses 10,001 to 20,000 THB hold significant factors in terms of marketing 

combination which are building and geographical presentation factor, sales channel factor, 

product factor, price factor, process factor, and marketing factor. 

Thus, housing estate developer has to adapt strategies to focus more on location which is 

safe from flooding, purchasing for residential purpose, quality of structure, price factor, safety, 

well organized and cleanliness in order to conform and direct to the consumers whom interested 

in purchasing housing estate in Amnatcharoen province. 

 

Keywords :  housing, factors influencing decision-making, consumer behavior, 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

สรุปภาพรวมประเทศ จากรายงานแนวโน้มธุรกิจของประเทศและภูมิภาค ไตรมาสที 

/  โดยภาคธุรกิจมองว่า เศรษฐกิจไทยหดตัวในทุกธุรกิจและผูป้ระกอบการ % คากว่า

เศรษฐกิจมีแนวโนม้แยล่งในอีก  เดือนขา้งหนา้ ดงันี รายไดภ้าคบริการ – 93% หดตวัจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19 เป็นสาํคญัโดยเฉพาะในธุรกิจทีเกียวเนืองกบัการท่องทวั  รายไดภ้าคการคา้ 

-86% หดตวัจากกาํลงัซือทีลดลงและปิดหา้งสรรพสินคา้ชวัคราวจากการแพร่ระบาดของ COVID-
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19  รายได้ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง -60% หดตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ขณะทีภาคก่อสร้างหดตวัตามการชะลอก่อสร้างโครงการใหม่  รายไดภ้าคการผลิต -57% หดตวัตาม

คาํสงัซือทีลดลงและการขาดแคลนวตัถุดิบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ภาพรวมธุรกิจและ

แนวโน้มจากมุมมองของผูป้ระกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ ทั วประเทศในไตรมาสที  ปี  

จาํนวน  ราย ภาวะธุรกิจหดตัวมากทุกภาคธุรกิจเนืองจากมาตรการล็อคดาวน์ทังในและ

ต่างประเทศ เพือยบัยงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสําคัญ ทําให้กิจกรรมส่วนใหญ่

หยดุชะงกัชวัคราว  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 ) 

ภาวะและแนวโนม้ธุรกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  ภาวะ

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยห์ดตวัมากจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํให้กาํลงัซือในพืนทีลดลง ลูกคา้สนใจเข้าเยียมชมโครงการลดลง

มากกว่าร้อยละ  แมว้่าไซต์งานก่อสร้างลดการสร้างลง จากการชะลอโครงการและบางส่วนจาก

ขอ้จาํกดัดา้นการขนส่งแรงงานขา้มจงัหวดั ตาทีอยู่อาศยัเหลือขายสะสมเพิมขึนโดยเฉพาะบา้น

แนวราบ นอกจากนี  สถาบันการเงินได้เพิ มความระมัดระวังในการให้สิน เชือ ส่งผลให้

ผูป้ระกอบการบางรายเริมประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนืองจากยอดขายลดลงจากการขายไดช้า้

กว่าแผน ทงัอาคาร ห้องพกั และโครงการให้เช่า ดา้นตลาดให้เช่าผูใ้ห้เช่าอาคารพาณิชยต์อ้งลดค่า

เช่าลงตามคาํขอของผูเ้ช่าทีตอ้งปิดร้านและไม่มีรายได ้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 ) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

.  เพือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซือบา้นจดัสรรของประชากรใน

จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

2.   เพือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบา้นจดัสรรทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ

บา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

3.   เพือศึกษาแนวทางในการพฒันากลยทุธท์างการตลาดเพือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตเนือหา ตวัแปรตน้ : ประชากรศาสตร์  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด  

           ตวัแปรตาม : กระบวนการตดัสินใจ 

ขอบเขตดา้นประชากร  
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1. ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวจิยันีคือ ประชากรผูมี้รายไดใ้นจงัหวดัอาํนาจเจริญใน

ปี  จาํนวนประชากร ,  คน (สาํนกังานสถิติจงัหวดัอาํนาจเจริญ,  2563) 

2. จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  400 

ตวัอยา่ง  

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 

แนวคดิ ทฤษฎี ประชากร 

รศ.พรรณพิมล  กา้นกนก และคณะ,  เมือเราศึกษาถึงตลาดผูบ้ริโภคควรทีจะตอ้งมอง

ภาพกวา้งของผูบ้ริโภคว่ามีลกัษณะทางประชากรเป็นอย่างไร  เพือเป็นแนวทางในการศึกษาถึง

ความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  ลกัษณะทางประชากรของตลาดผูบ้ริโภคทีสาํคญัจะ

ประกอบไปดว้ยจาํนวนประชากร  อตัราการเกิด  ช่วงอาย ุ แหล่งทีพกัอาศยั  การเคลือนยา้ย  รายได้

และรายจ่าย  อาชีพ  การศึกษา  และสถานการณ์แต่งงาน 

แนวคดิ ทฤษฎี พฤตกิรรมผู้บริโภค 

วสุชัญญาณ์  จันทร์ชู และคณะ,  2554  ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการกระทาหรือการแสดงออกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรร การซือ 

การใช ้อนัเกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการและ

ความปรารถนาต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความพอใจ 

ภัฐฬเดช  มาเจริญ,    ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคความประพฤติทีบุคคลแสดงออกซึงการเสาะ แสวงหา การซือ การประเมินคุณค่า และการ

ใชจ่้ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งน่าพอใจ โดยทีบุคคล

ตอ้งมีการตดัสินใจทงัก่อนและหลงัการกระทาํ ดงักล่าว 

สุปรียา  พูลสุวรรณ,    ได้กล่าวไวว้่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าเป็นการ

ค้นหาหรือวิจัยเกียวกับพฤติกรรมการซือและการใช้ของผูบ้ริโภคคําถามทีใช้ค้นหาลกัษณะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคนิยมใช ้ W1H เพือคน้หาคาํตอบ  ประการหรือ Osซึงจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ

ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้ เพือให้ธุรกิจสามารถหาสินค้าหรือบริการทีดีและสอดคลอ้งกับ

พฤติกรรมนนัๆของผูบ้ริโภค 
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แนวคดิ ทฤษฎี กระบวนการการตดัสินใจของผู้บริโภค 

ภฐัฬเดช มาเจริญ,    ไดใ้ห้ความหมาย การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกทีดี

ทีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก เพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทีวางไว ้

รศ.สมจิตร  ลว้นจาํเริญ,    การตระหนักถึงปัญหาหรือความจาํเป็นในการทีผูบ้ริโภค

จะตัดสินใจซือสินค้าย่อมจะต้องเกิดจากการตระหนักถึงปัญหาหรือความจาํเป็นก่อน แลว้จะ

นาํไปสู่ความตอ้งการในทีสุด เรากล่าวไดว้่าผูบ้ริโภคทุกคนจะตอ้งมีการตระหนักถึงปัญหาหรือ

ความจาํเป็นกันทุกคน ซึงปัญหาทีว่านีเป็นปัญหาในด้านความต้องการทีจะอุปโภคบริโภคของ

ผูบ้ริโภค การทีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินค้าแต่ยงัไม่มีสินคา้ในครอบครองย่อมจะเป็นปัญหา

ทงัสิน 

แนวคดิ ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด 

ขวัญใจ  ชา้งหลาํ,  2559 ไดอ้ธิบาย ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างขึนโดยคาํนึงถึงความ

จาํเป็นและความตอ้งการ (Needs and Wants) ของตลาดส่วนต่างๆ เพือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์าง

การตลาดของบริษัท และเพือตอบสนอง หรือสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กบัผูบ้ริโภค 

โดยทวัไปส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้พืนฐานจะประกอบดว้ย 4Ps และ

ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการตามแนวคิดของ Kotler จะประกอบดว้ย 7Ps 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนผูบ้ริโภคทีมีรายไดที้อาศยัอยูภ่ายในจงัหวดั

อาํนาจเจริญ ซึงผูท้าํการวิจยัทราบจาํนวนประชากรทีแน่ชดัได ้จึงทาํการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

จากสูตรของ ทาโลยามาเน่ (Taro Yamane,  ) ทีระดบัความเชือมนัที % และค่าความคลาด

เคลือนทียอมรับไดไ้ม่เกิน .  ไดเ้ลือกใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  ตวัอยา่ง 

ขันตอนการดําเนนิงานวจิยั 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

2. วิเคราะห์วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

3. นิยามตวัแปร กรอบแนวคิด เพือสร้างแบบสอบถาม 

4. สร้างแบบสอบถามทีครอบคลุมตวัแปร 

5. นาํเสนอแบบสอบถามปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา 
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6. ทาํการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือดา้นความเชือมนั ความเทียงตรงของ

แบบสอบถาม 

7. ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล 

8. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลของการศึกษาวิจยั 

9. จดัทาํรายงานการวิจยัและนาํเสนอผลการศึกษาวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณในรูปแบบของการใช้แบบสอบถามโดย

ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึนจากการอา้งอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจยัศึกษาการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลใน

การตดัสินใจซือบา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้าํการตอบแบบสอบถาม

ดว้ยตนเอง ซึงแบ่งออกเป็น  ส่วนดงันี 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามข้อมูลดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพการ

สมรส  อาชีพ  ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  เป็นการตอบแบบสอบถามแบบปลายปิดโดย

ใหเ้ลือกตอบคาํตอบไดไ้ดห้นึงคาํตอบในจาํนวนตวัเลือกหลายตวัเลือก 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนผสมการตลาด ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นการ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือก

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ เป็นแบบมาตรวดัระดบัชนั (Rating Scale) ซึงมีหลกัเกณฑก์ารให้

คะแนนระดบัความสาํคญั 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลดา้นกระบวนการตดัสินใจซือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัอาํนาจเจริญ ได้แก่  การรับรู้ปัญหาและความจาํเป็น  การแสวงหาข้อมูล  การประเมิน

ทางเลือก  การตัดสินใจซือ  พฤติกรรมภายหลงัการซือ  ปัจจยัด้านกระบวนการ  โดยให้ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ เป็นแบบมาตรวดัระดบัชนั (Rating Scale) ซึง

มีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความสาํคญั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวมรวมขอ้มูลทาํการวิจยัในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ถึง 

เดือนมีนาคม    ในเขตพืนทีจงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ  อาํเภอชานุมาน  

อาํเภอปทุมราชวงศา  อาํเภอพนา  อาํเภอเสนางนิคม  อาํเภอหัวตะพาน  อาํเภอลืออาํนาจ โดยการ

เลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) ในจงัหวดัอาํนาจเจริญมีอาํเภอทงัหมด 

 อาํเภอ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทงัหมดเป็น  กลุ่มตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
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1. ตรวจสอบขอ้มูล  ผูว้ิจยัตอ้งทาํการตรวจสอบขอ้มูลของแบบสอบถามความ

สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งและทาํการแยกแบบสอบถามที

คาํตอบทีไม่สมบูรณ์ออก 

2. นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพือประมวลผลดว้ย

คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

สถิตทิีใช้ในการศึกษาวจิยั 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติทีใช้อธิบายคุณลกัษณะของสิงทีตอ้งการ

ศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึง ไม่สามารถอา้งอิงไปยงักลุ่มอืน ๆ ได ้สถิติทีอยู่ในประเภทนี เช่น ค่าเฉลีย 

ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสยั 

สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติทีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของสิงทีตอ้งการศึกษา

กลุ่มใดกลุ่มหนึงหรือหลายกลุ่ม แลว้สามารถอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรได ้โดยกลุ่มทีนาํมาศึกษา

จะตอ้งเป็นตวัแทนทีดีของประชากร ตวัแทนทีดีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง และ

ตวัแทนทีดีของประชากรเรียกว่ากลุ่มตวัอยา่ง 

 

ผลการวจิยั 

 

ด้านประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ  –  ปี มีสถานภาพการสมรส 

มีอาชีพรับราชการ / พนักงานราชการ มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

30,000 บาทขึนไป มีค่าใชจ่้ายเฉลียต่อเดือน ,0001 – 20,000 บาท 

ด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการซือบ้านจัดสรรของกลุ่มตัวอย่างทีตอบ

แบบสอบถามปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือบา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยภาพรวม

ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่า มากทีสุดไป

นอ้ยสุด คือ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาปัจจยั

ดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ภายในโครงการบา้นจดัสรรมีความปลอดภยั รองลงมา

คือ ภายในโครงการบา้นจดัสรรมีความสะอาด และมีค่านอ้ยทีสุดคือ มีส่วนสาธารณะ 
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นที

มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ เป็นพืนทีปลอดภยัจากนาํท่วม รองลงมาคือ ถนนเขา้ - ออก  โครงการบา้น

จดัสรร และมีค่านอ้ยทีสุดคือ สาํนกังานขายสามรถติดต่อไดส้ะดวก 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุดคือ ความแข็งแรงของโครงสร้าง รองลงมาคือ แบบบา้น และมีค่านอ้ยทีสุดคือ ชือเสียงของ

บริษทัเจา้ของโครงการบา้นจดัสรร 

ปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด

คือ มีส่วนลดพิเศษ รองลงมาคือ ราคาขาย และมีค่านอ้ยทีสุดคือ ราคาเงินจอง 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุดคือ ภายในโครงการบา้นจดัสรรมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน รองลงมาคือ บา้นสร้าง

เสร็จแลว้พร้อมขาย สามารถโอนไดเ้ลย และมีค่าน้อยทีสุดคือ บา้นอยูร่ะหว่างทาํการก่อสร้าง มีการ

ผอ่นดาวน์กบัโครงการ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุดคือ มีการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขาย รองลงมาคือ มีส่วนลด  มีของแถม และมี

ค่านอ้ยทีสุดคือ มีการโฆษณาผา่นช่องทางต่างๆ 

ด้านกระบวนการตดัสินใจซือบ้านจดัสรรของผู้บริโภค 

ด้านกระบวนการตัดสินใจซือบ้านจัดสรรของผู ้บ ริโภคของกลุ่มตัวอย่างทีตอบ

แบบสอบถามปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือบา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ โดยภาพรวม

ดา้นกระบวนการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่า มากทีสุดไปนอ้ยสุด 

คือ การตดัสินใจซือ การประเมินทางเลือก การรับรู้ปัญหาและความจาํเป็น พฤติกรรมภายหลงัการ

ซือ การแสวงหาขอ้มูล   

การตดัสินใจซือ อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุดคือ ปัจจยัด้านราคา รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และมีค่าน้อยทีสุดคือ ปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย 

การประเมินทางเลือก อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และมีค่านอ้ยทีสุดคือ ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย 

การรับรู้ปัญหาและความจาํเป็น อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆพบว่าดา้นทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุดคือ ซือเพืออยู่อาศยั รองลงมาคือ ซือเพือขยายครอบครัว และมีค่าน้อยทีสุดคือ ซือ

เพือเก็งกาํไร 
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พฤติกรรมภายหลงัการซือ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุดคือ แนะนาํคนใกลชิ้ดซือ รองลงมาคือ บอกเล่าใหค้นอืนฟัง และมีค่านอ้ยทีสุดคือ 

ถ่ายรูปบา้นโพสตโ์ชวบ์นโซเชียล 

การแสวงหาข้อมูล  อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุดคือ ทราบขอ้มูลจากสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ทราบขอ้มูลจากผูซื้อบา้น

จดัสรร และมีค่านอ้ยทีสุดคือ ทราบขอ้จากผูเ้ชียวชาญ เช่น วิศวกร,  สถาปนิก 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์กบักระบวนการตดัสินใจซือบ้านจดัสรร

ของผู้บริโภค 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหว่างดา้นประชากรศาสตร์กบักระบวนการตดัสินใจซือ

บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามปัจจยัทีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ

บา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่า เพศ  อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา 

รายได้เฉลียต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือบ้าน

จดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอาํนาจเจริญอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างด้านปัจจยัส่วนผสมการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจ

ซือบ้านจดัสรรของผู้บริโภค 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างด้านปัจจัยส่วนผสมการตลาดกับกระบวนการ

ตดัสินใจซือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคของกลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถามปัจจยัทีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซือบา้นจดัสรรในจงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่า ภาพรวมแลว้มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนัคือไปในทิศทางดา้นบวก และมีระดบัความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .  

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 

การวิจัยเรืองการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือบ้านจัดสรรในจังหวัด

อาํนาจเจริญ จากผลการวิจยัพบว่า ประเด็นทีผูซื้อบา้นจดัสรรใหค้วามสาํคญัมากทีสุดตามลาํดบั คือ 

) เป็นพืนทีทีปลอดภยัจากนาํท่วม ) ซือเพืออยูอ่าศยั ) ความแข็งแรงของโครงสร้าง ) ปัจจยัดา้น

ราคา ) ภายในโครงการบา้นจดัสรรมีความปลอดภยั ) ภายในโครงการบา้นจดัสรรมีความสะอาด 

ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัทีตงัโครงการบา้นจดัสรรเป็นพืนทีทีปลอดภยัจากนาํท่วม ดงันัน

หากผูป้ระกอบการจะทาํการก่อสร้างโครงการบา้นจดัสรรควรให้ความสําคัญการบริหารจดัการ

พืนทีเพือป้องกันนําท่วมและรองลงมา คือซือเพืออยู่อาศยั ผูป้ระกอบการจะต้องทาํการสํารวจ
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จาํนวนสมาชิกในครอบครัวเพือใชใ้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายหากเปิดโครงการแลว้บา้นจดัสรร

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อยอดขาย ประเด็นความแข็งแรงของ

โครงสร้าง ผูป้ระกอบการควรมีวิศวกรประจาํโครงการเพือคอยแนะนาํลูกคา้ว่าโครงการทีก่อสร้าง

ใชว้สัดุชนิดไหนมีคุณสมบติัดีอย่างไรบา้งเพือเป็นขอ้มูลประกอบการจดัสินใจของลูกคา้หรือเพือ

เลือกวสัดุทีใชก่้อสร้างบา้นลูกคา้ทีจะซือ ประเด็นต่อมาคือ ปัจจยัดา้นราคาผูป้ระกอบการไม่ควรตงั

ราคาทีสูงกว่าโครงการบา้นจดัสรรของคู่แข่งแต่ถา้หากว่าไม่สามารถทาํไดก้็จะตอ้งชีแจง้ใหลู้กคา้

ทราบว่าทีราคาสูงกว่าโครงการอืนเนืองจากอะไรและมีขอ้ดีกว่าโครงการอืนดา้นไหนบา้งเพือเป็น

ขอ้มูลให้ลูกคา้ประกอบเพือใชใ้นการตัดสินใจ ประเด็นดา้นภายในโครงการบ้านจดัสรรมีความ

ปลอดภัยและภายในโครงการบ้านจดัสรรมีความสะอาด ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนการ

บริหารจดัการส่วนกลางของโครงการใจการจา้งเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัในโครงการและมี

กลอ้ง CCTV ให้คอบคุ้มพืนทีโครงการและด้านการกําจัดขยะและนําทิ งจากโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพเพือสร้างความมนัใจแก่ลูกคา้ทีเลือกซือบา้นจดัสรรในโครงการเพือใหลู้กคา้เกิดความ

รักและนิยมในแบรนดส่์งผลทาํใหส้ามารถรักษากลุ่มตลาดลูกคา้ไดใ้นอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

. เนืองจากการวิจยัครังนีมีเวลาในเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามอย่างจาํกดัทาํให้ขอ้มูล

ผูต้อบแบบสอบถามไม่ควบคุมทงัจงัหวดั ดงันนัในการศึกษาครังต่อไปควรจะดาํเนินการขยายเวลา

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหม้ากยงิขึน 

. ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคเพิมเติม โดยมีการใชแ้บบสอบถามชนิดแบบ

ปลายเปิดเพือทีใหผู้บ้ริโภคไดเ้สนอขอ้คิดเห็น ความตอ้งการและปัญหาดา้นต่างๆเพือทีจะนาํขอ้มูล

ทีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการวางแผนดา้นการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจบา้นจดัสรรต่อไป 
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