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การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื อบ้ านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริญ
ชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธิน

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเพือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจ
เลือกซือบ้านจัดสรรของประชากรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ เพือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบ้าน
จัดสรรทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือบ้านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ เพือศึกษาแนวทางใน
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ตัวอย่าง และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การ
แจกแจงความถีร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงแบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น เพศชาย มีอายุ – 40 ปี สถานภาพการสมรส
มีอาชีพรับราชการ / พนักงานราชการ มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน
30,000 บาทขึ นไป มี ค่ า ใช้จ่ ายเฉลี ยต่ อ เดื อ น ,0001 – 20,000 บาท ด้านปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
ดังนันผูป้ ระกอบการโครงการบ้านจัด สรรจะต้องปรั บ กลยุท ธ์ที เน้น ประเด็ น พื นที ตัง
โครงการปลอดภัยจากนําท่วม ซือเพืออยูอ่ าศัย ความแข็งแรงของโครงสร้าง ปัจจัยด้านราคา ภายใน
โครงการบ้านจัดสรรมีความปลอดภัย ภายในโครงการบ้านจัดสรรมีความสะอาด เพือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ โภคทีต้องการซือบ้านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ
คําสําคัญ : บ้านจัดสรร, ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ, พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค,
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สรุ ปภาพรวมประเทศ จากรายงานแนวโน้มธุ ร กิ จ ของประเทศและภู มิภ าค ไตรมาสที
/
โดยภาคธุ ร กิ จมองว่า เศรษฐกิ จ ไทยหดตัว ในทุ ก ธุ รกิ จ และผูป้ ระกอบการ % คากว่า
เศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลงในอีก เดือนข้างหน้า ดังนี รายได้ภาคบริ การ – 93% หดตัวจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เป็ นสําคัญโดยเฉพาะในธุรกิจทีเกียวเนืองกับการท่องทัว รายได้ภาคการค้า
-86% หดตัวจากกําลังซือทีลดลงและปิ ดห้างสรรพสินค้าชัวคราวจากการแพร่ ระบาดของ COVID-
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19 รายได้ภ าคอสังหาริ ม ทรั พ ย์แ ละก่ อ สร้ าง -60% หดตัว จากการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
ขณะทีภาคก่อสร้างหดตัวตามการชะลอก่อสร้างโครงการใหม่ รายได้ภาคการผลิต -57% หดตัวตาม
คําสังซือทีลดลงและการขาดแคลนวัตถุดิบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ภาพรวมธุรกิจและ
แนวโน้มจากมุมมองของผูป้ ระกอบการธุรกิ จในสาขาต่างๆ ทั วประเทศในไตรมาสที ปี
จํานวน ราย ภาวะธุ ร กิ จ หดตัว มากทุ ก ภาคธุ ร กิ จ เนื องจากมาตรการล็อ คดาวน์ ทังในและ
ต่ างประเทศ เพื อยับ ยังการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 เป็ นสํา คัญ ทําให้ กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่
หยุดชะงักชัวคราว (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 )
ภาวะและแนวโน้มธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ภาวะ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์หดตัวมากจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของ COVID-19 ทําให้ก าํ ลังซือในพืนทีลดลง ลูก ค้าสนใจเข้าเยียมชมโครงการลดลง
มากกว่าร้อยละ แม้ว่าไซต์งานก่อสร้างลดการสร้างลง จากการชะลอโครงการและบางส่ วนจาก
ข้อจํากัด ด้านการขนส่ งแรงงานข้ามจังหวัด ตาทีอยู่อาศัยเหลือขายสะสมเพิ มขึนโดยเฉพาะบ้าน
แนวราบ นอกจากนี สถาบั น การเงิ น ได้เพิ มความระมัด ระวัง ในการให้ สิ น เชื อ ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการบางรายเริ มประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องเนืองจากยอดขายลดลงจากการขายได้ชา้
กว่าแผน ทังอาคาร ห้องพัก และโครงการให้เช่า ด้านตลาดให้เช่าผูใ้ ห้เช่าอาคารพาณิ ชย์ตอ้ งลดค่า
เช่าลงตามคําขอของผูเ้ ช่าทีต้องปิ ดร้านและไม่มีรายได้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 )
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสินใจเลือกซือบ้านจัดสรรของประชากรใน
จังหวัดอํานาจเจริ ญ
2. เพือศึก ษาส่ วนประสมทางการตลาดบ้านจัดสรรทีมีอิทธิพลต่ อการตัดสิ น ใจเลือกซื อ
บ้านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ
3. เพือศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตเนือหา ตัวแปรต้น : ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ตัวแปรตาม : กระบวนการตัดสินใจ
ขอบเขตด้านประชากร
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1. ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั นีคือ ประชากรผูม้ รี ายได้ในจังหวัดอํานาจเจริ ญใน
ปี
จํานวนประชากร , คน (สํานักงานสถิติจงั หวัดอํานาจเจริ ญ, 2563)
2. จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
ตัวอย่าง
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี ประชากร
รศ.พรรณพิมล ก้านกนก และคณะ,
เมือเราศึกษาถึงตลาดผูบ้ ริ โภคควรทีจะต้องมอง
ภาพกว้างของผูบ้ ริ โ ภคว่ามีลกั ษณะทางประชากรเป็ นอย่างไร เพือเป็ นแนวทางในการศึก ษาถึง
ความเป็ นไปได้ในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ลักษณะทางประชากรของตลาดผูบ้ ริ โภคทีสําคัญจะ
ประกอบไปด้วยจํานวนประชากร อัตราการเกิด ช่วงอายุ แหล่งทีพักอาศัย การเคลือนย้าย รายได้
และรายจ่าย อาชีพ การศึกษา และสถานการณ์แต่งงาน
แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมผู้บริโภค
วสุ ชัญญาณ์ จัน ทร์ ชู และคณะ, 2554 ได้ให้ค วามหมายพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการกระทาหรื อการแสดงออกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกสรร การซือ
การใช้ อันเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึงผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ
ภัฐฬเดช มาเจริ ญ ,
ได้ให้ค วามหมายพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึง พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคความประพฤติทีบุคคลแสดงออกซึงการเสาะ แสวงหา การซือ การประเมินคุณค่า และการ
ใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริ การโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการได้อย่างน่าพอใจ โดยทีบุคคล
ต้องมีการตัดสินใจทังก่อนและหลังการกระทํา ดังกล่าว
สุ ปรี ยา พูลสุ วรรณ,
ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์พฤติก รรมผูบ้ ริ โ ภค ว่าเป็ นการ
ค้น หาหรื อ วิจ ัย เกี ยวกับพฤติ ก รรมการซื อและการใช้ข องผูบ้ ริ โ ภคคําถามที ใช้ค ้น หาลัก ษณะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนิยมใช้ W1H เพือค้นหาคําตอบ ประการหรื อ Osซึงจะทําให้เกิดความเข้าใจ
ในพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคได้ เพือให้ธุร กิ จ สามารถหาสิ น ค้าหรื อบริ ก ารที ดี แ ละสอดคล้องกับ
พฤติกรรมนันๆของผูบ้ ริ โภค
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แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค
ภัฐฬเดช มาเจริ ญ,
ได้ให้ความหมาย การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที ดี
ทีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือก เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีวางไว้
รศ.สมจิตร ล้วนจําเริ ญ,
การตระหนักถึงปั ญหาหรื อความจําเป็ นในการทีผูบ้ ริ โภค
จะตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้าย่อมจะต้องเกิ ด จากการตระหนัก ถึงปั ญหาหรื อความจําเป็ นก่ อน แล้ว จะ
นําไปสู่ ความต้องการในทีสุ ด เรากล่าวได้ว่าผูบ้ ริ โภคทุกคนจะต้องมีการตระหนักถึงปั ญหาหรื อ
ความจําเป็ นกัน ทุก คน ซึงปั ญหาที ว่านี เป็ นปั ญหาในด้านความต้องการที จะอุปโภคบริ โภคของ
ผูบ้ ริ โภค การทีผูบ้ ริ โ ภคมีความต้องการสิ นค้าแต่ย งั ไม่มีสิน ค้าในครอบครองย่อมจะเป็ นปั ญหา
ทังสิ น
แนวคิด ทฤษฎี ส่ วนประสมทางการตลาด
ขัวญใจ ช้างหลํา, 2559 ได้อธิบาย ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างขึนโดยคํานึงถึงความ
จําเป็ นและความต้องการ (Needs and Wants) ของตลาดส่วนต่างๆ เพือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทาง
การตลาดของบริ ษ ัท และเพือตอบสนอง หรื อสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยทัวไปส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสิ นค้าพืนฐานจะประกอบด้วย 4Ps และ
ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การตามแนวคิดของ Kotler จะประกอบด้วย 7Ps
วิธีดําเนินการวิจยั
การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนผูบ้ ริ โภคทีมีรายได้ทีอาศัยอยูภ่ ายในจังหวัด
อํานาจเจริ ญ ซึงผูท้ าํ การวิจยั ทราบจํานวนประชากรทีแน่ ชดั ได้ จึงทําการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสู ตรของ ทาโลยามาเน่ (Taro Yamane,
) ทีระดับความเชือมันที % และค่าความคลาด
เคลือนทียอมรับได้ไม่เกิน . ได้เลือกใช้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน ตัวอย่าง
ขันตอนการดําเนินงานวิจยั
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกียวข้อง
2. วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการศึกษา
3. นิยามตัวแปร กรอบแนวคิด เพือสร้างแบบสอบถาม
4. สร้างแบบสอบถามทีครอบคลุมตัวแปร
5. นําเสนอแบบสอบถามปรึ กษาอาจารย์ทีปรึ กษา
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6. ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือด้านความเชือมัน ความเทียงตรงของ
แบบสอบถาม
7. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลของการศึกษาวิจยั
9. จัดทํารายงานการวิจยั และนําเสนอผลการศึกษาวิจยั
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
การศึก ษาวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณในรู ปแบบของการใช้แบบสอบถามโดย
ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนจากการอ้างอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ศึกษาการศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพ ลใน
การตัดสิ นใจซือบ้านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ าํ การตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ซึงแบ่งออกเป็ น ส่วนดังนี
ส่ วนที เป็ นแบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน เป็ นการตอบแบบสอบถามแบบปลายปิ ดโดย
ให้เลือกตอบคําตอบได้ได้หนึงคําตอบในจํานวนตัวเลือกหลายตัวเลือก
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามข้อมูลด้านปัจจัยส่วนผสมการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านการ
สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านกระบวนการ โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือก
ระดับความสําคัญของปัจจัยต่างๆ เป็ นแบบมาตรวัดระดับชัน (Rating Scale) ซึงมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนนระดับความสําคัญ
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามข้อมูลด้านกระบวนการตัดสินใจซือบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัด อํานาจเจริ ญ ได้แก่ การรั บรู ้ ปัญ หาและความจําเป็ น การแสวงหาข้อมูล การประเมิ น
ทางเลือก การตัดสิ น ใจซื อ พฤติ กรรมภายหลังการซื อ ปั จ จัยด้านกระบวนการ โดยให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกระดับความสําคัญของปั จจัยต่างๆ เป็ นแบบมาตรวัดระดับชัน (Rating Scale) ซึง
มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสําคัญ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวมรวมข้อมูลทําการวิจยั ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ถึง
เดือนมีนาคม
ในเขตพืนทีจังหวัดอํานาจเจริ ญ ได้แก่ อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ อําเภอชานุมาน
อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอพนา อําเภอเสนางนิ คม อําเภอหัวตะพาน อําเภอลืออํานาจ โดยการ
เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) ในจังหวัดอํานาจเจริ ญมีอําเภอทังหมด
อําเภอ จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดเป็ น กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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1. ตรวจสอบข้อมูล ผูว้ ิจยั ต้องทําการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามความ
สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างและทําการแยกแบบสอบถามที
คําตอบทีไม่สมบูรณ์ออก
2. นําแบบสอบถามทีตรวจสอบข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสเพือประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS
สถิตทิ ีใช้ ในการศึกษาวิจยั
สถิติ พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติ ทีใช้อธิบายคุณ ลักษณะของสิ งที ต้องการ
ศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ ง ไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอืน ๆ ได้ สถิติทีอยู่ในประเภทนี เช่น ค่าเฉลีย
ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสยั
สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) เป็ นสถิติทีใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ งทีต้องการศึกษา
กลุ่มใดกลุ่มหนึ งหรื อหลายกลุ่ม แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ โดยกลุ่มทีนํามาศึกษา
จะต้องเป็ นตัวแทนทีดี ของประชากร ตัวแทนทีดี ของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง และ
ตัวแทนทีดีของประชากรเรี ยกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั
ด้ านประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ – ปี มีสถานภาพการสมรส
มีอาชีพรับราชการ / พนักงานราชการ มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน
30,000 บาทขึนไป มีค่าใช้จ่ายเฉลียต่อเดือน ,0001 – 20,000 บาท
ด้ านปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที มี ผ ลต่ อ การซื อบ้า นจัด สรรของกลุ่ ม ตัว อย่า งที ตอบ
แบบสอบถามปัจจัยทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือบ้านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ โดยภาพรวม
ด้านปั จจัยส่ วนประสมการตลาด อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยด้านต่างๆพบว่า มากทีสุ ดไป
น้อยสุด คือ ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากเมือพิจารณาปั จจัย
ด้านต่างๆพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ภายในโครงการบ้านจัดสรรมีความปลอดภัย รองลงมา
คือ ภายในโครงการบ้านจัดสรรมีความสะอาด และมีค่าน้อยทีสุดคือ มีส่วนสาธารณะ
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านที
มีค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ เป็ นพืนทีปลอดภัยจากนําท่วม รองลงมาคือ ถนนเข้า - ออก โครงการบ้าน
จัดสรร และมีค่าน้อยทีสุดคือ สํานักงานขายสามรถติดต่อได้สะดวก
ปั จจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยด้านต่างๆพบว่าด้านที มีค่าเฉลีย
มากทีสุดคือ ความแข็งแรงของโครงสร้าง รองลงมาคือ แบบบ้าน และมีค่าน้อยทีสุดคือ ชือเสียงของ
บริ ษทั เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร
ปัจจัยด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด
คือ มีส่วนลดพิเศษ รองลงมาคือ ราคาขาย และมีค่าน้อยทีสุดคือ ราคาเงินจอง
ปัจจัยด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุ ดคือ ภายในโครงการบ้านจัดสรรมีระบบสาธารณู ปโภคครบครัน รองลงมาคือ บ้านสร้าง
เสร็ จแล้วพร้อมขาย สามารถโอนได้เลย และมีค่าน้อยทีสุ ดคือ บ้านอยูร่ ะหว่างทําการก่อสร้าง มีการ
ผ่อนดาวน์กบั โครงการ
ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุดคือ มีการให้บริ การก่อนและหลังการขาย รองลงมาคือ มีส่วนลด มีของแถม และมี
ค่าน้อยทีสุดคือ มีการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ
ด้ านกระบวนการตัดสินใจซื อบ้ านจัดสรรของผู้บริโภค
ด้า นกระบวนการตัด สิ นใจซื อบ้ า นจัด สรรของผู ้บ ริ โภคของกลุ่ ม ตัว อย่า งที ตอบ
แบบสอบถามปัจจัยทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือบ้านจัดสรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ โดยภาพรวม
ด้านกระบวนการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่า มากทีสุดไปน้อยสุ ด
คือ การตัดสิ นใจซือ การประเมินทางเลือก การรับรู ้ปัญหาและความจําเป็ น พฤติกรรมภายหลังการ
ซือ การแสวงหาข้อมูล
การตัด สิ นใจซือ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุ ด คือ ปั จจัยด้านราคา รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านผลิต ภัณ ฑ์ และมีค่าน้อยทีสุ ด คือ ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
การประเมินทางเลือก อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุดคือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และมีค่าน้อยทีสุดคือ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
การรับรู ้ปัญหาและความจําเป็ น อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆพบว่าด้านทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ซือเพืออยู่อาศัย รองลงมาคือ ซือเพือขยายครอบครัว และมีค่าน้อยทีสุ ดคือ ซือ
เพือเก็งกําไร
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พฤติ ก รรมภายหลังการซื อ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาปั จจัยด้านต่ างๆพบว่าด้านที มี
ค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ แนะนําคนใกล้ชิดซือ รองลงมาคือ บอกเล่าให้คนอืนฟัง และมีค่าน้อยทีสุ ดคือ
ถ่ายรู ปบ้านโพสต์โชว์บนโซเชียล
การแสวงหาข้อมูล อยู่ในระดับ ปานกลาง เมือพิ จ ารณาปั จ จัยด้านต่ างๆพบว่าด้านที มี
ค่าเฉลียมากทีสุ ดคือ ทราบข้อมูลจากสื บค้นจากอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ทราบข้อมูลจากผูซ้ ือบ้าน
จัดสรร และมีค่าน้อยทีสุดคือ ทราบข้อจากผูเ้ ชียวชาญ เช่น วิศวกร, สถาปนิก
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างด้ านประชากรศาสตร์ กบั กระบวนการตัดสินใจซื อบ้ านจัดสรร
ของผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์ กบั กระบวนการตัดสิ นใจซือ
บ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคของกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามปัจจัยทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ
บ้านจัด สรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลียต่ อเดื อน ค่ าใช้จ่ายเฉลียต่ อเดื อน มีค วามสัมพัน ธ์ก ับกระบวนการตัด สิ น ใจซื อบ้าน
จัดสรรของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอํานาจเจริ ญอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความสัมพันธ์ ระหว่างด้ านปัจจัยส่ วนผสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื อบ้ านจัดสรรของผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่างด้านปั จ จัยส่ ว นผสมการตลาดกับกระบวนการ
ตัดสินใจซือบ้านจัดสรรของผูบ้ ริ โภคของกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามปัจจัยทีมีอิทธิพลในการ
ตัดสิ นใจซือบ้านจัด สรรในจังหวัดอํานาจเจริ ญ พบว่า ภาพรวมแล้วมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันคือไปในทิศทางด้านบวก และมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .
อภิปรายผลการวิจยั
การวิ จ ัย เรื องการศึ ก ษาปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจซื อบ้านจัด สรรในจังหวัด
อํานาจเจริ ญ จากผลการวิจยั พบว่า ประเด็นทีผูซ้ ือบ้านจัดสรรให้ความสําคัญมากทีสุดตามลําดับ คือ
) เป็ นพืนทีทีปลอดภัยจากนําท่วม ) ซือเพืออยูอ่ าศัย ) ความแข็งแรงของโครงสร้าง ) ปัจจัยด้าน
ราคา ) ภายในโครงการบ้านจัดสรรมีความปลอดภัย ) ภายในโครงการบ้านจัดสรรมีความสะอาด
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญทีตังโครงการบ้านจัดสรรเป็ นพืนที ทีปลอดภัยจากนําท่วม ดังนัน
หากผูป้ ระกอบการจะทําการก่อสร้างโครงการบ้านจัด สรรควรให้ความสําคัญการบริ หารจัด การ
พืนที เพือป้ องกัน นําท่ ว มและรองลงมา คื อซื อเพืออยู่อาศัย ผูป้ ระกอบการจะต้องทําการสํารวจ
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จํานวนสมาชิกในครอบครัวเพือใช้ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายหากเปิ ดโครงการแล้วบ้านจัดสรร
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลต่อยอดขาย ประเด็นความแข็งแรงของ
โครงสร้าง ผูป้ ระกอบการควรมีวิศวกรประจําโครงการเพือคอยแนะนําลูกค้าว่าโครงการทีก่อสร้าง
ใช้วสั ดุชนิดไหนมีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างเพือเป็ นข้อมูลประกอบการจัดสิ นใจของลูกค้าหรื อเพือ
เลือกวัสดุทีใช้ก่อสร้างบ้านลูกค้าทีจะซือ ประเด็นต่อมาคือ ปัจจัยด้านราคาผูป้ ระกอบการไม่ควรตัง
ราคาทีสู งกว่าโครงการบ้านจัดสรรของคู่แข่งแต่ถา้ หากว่าไม่สามารถทําได้ก็จะต้องชีแจ้งให้ลูกค้า
ทราบว่าทีราคาสูงกว่าโครงการอืนเนื องจากอะไรและมีขอ้ ดีกว่าโครงการอืนด้านไหนบ้างเพือเป็ น
ข้อมูลให้ลูก ค้าประกอบเพือใช้ในการตัดสิ นใจ ประเด็นด้านภายในโครงการบ้านจัดสรรมีค วาม
ปลอดภัยและภายในโครงการบ้านจัด สรรมีค วามสะอาด ผูป้ ระกอบการควรมีก ารวางแผนการ
บริ หารจัดการส่ วนกลางของโครงการใจการจ้างเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยในโครงการและมี
กล้อง CCTV ให้ค อบคุ ้มพื นที โครงการและด้านการกําจัด ขยะและนําทิ งจากโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพือสร้างความมันใจแก่ลูกค้าทีเลือกซือบ้านจัดสรรในโครงการเพือให้ลูกค้าเกิดความ
รักและนิยมในแบรนด์ส่งผลทําให้สามารถรักษากลุ่มตลาดลูกค้าได้ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
. เนื องจากการวิจยั ครังนี มีเวลาในเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามอย่างจํากัดทําให้ขอ้ มูล
ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ควบคุมทังจังหวัด ดังนันในการศึกษาครังต่อไปควรจะดําเนินการขยายเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากยิงขึน
. ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคเพิ มเติม โดยมีการใช้แบบสอบถามชนิดแบบ
ปลายเปิ ดเพือทีให้ผบู ้ ริ โภคได้เสนอข้อคิดเห็น ความต้องการและปัญหาด้านต่างๆเพือทีจะนําข้อมูล
ทีได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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