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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค ์ 1). เพื่อศกึษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลที่
มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์ สุรนารายณ์ 1 2). เพื่อศกึษา
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์ 
สุรนารายณ์1 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีเ่คยซือ้บา้นจดัสรรหมู่บา้นโฮมการเ์ดน้
วลิล ์ สุรนารายณ์ 1  ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีา ใชก้ลุ่มตวัอยา่งตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 385 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ใชส้ถติ ิ (t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว (One -way ANOVA) เมือ่พบความแตกต่างเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิ ี LSD 
และ การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุวธิ ี(Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศกึษาพบว่า 1. ผลการเปรยีบเทยีบ ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุรายได้
ต่อเดอืน มผีลกบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเด้นวลิล ์ สุรนารายณ์ 1 
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 2.ผลการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร
หมูบ่า้น โครงการโฮมการเ์ดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 พบว่า โดยภาพรวมมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบั
มาก โดยสามล าดบัแรกทีไ่ดร้บัการประเมนิ คอื ดา้นราคา ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
ผลติภณัฑ ์ ตามล าดบั ผลการศกึษาระดบัการตดัสนิใจซือ้ ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คอืดา้นการประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ ดา้น
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ดา้นการคน้หาขอ้มลู และดา้นการตดัสนิใจซือ้เป็นอนัดบัสุดทา้ย  
  
ค าส าคญั : : การตดัสนิใจ 1, บา้นจดัสรร 2, ส่วนประสมทางการตลาด 3 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 This research study with the objectives 1). To compare of personal 
characteristics factors affecting the decision to purchase a village housing estate case 
of Home Garden Ville Suranarai1 2). To study the factors of marketing mix that affect 
the decision to purchase a village housing estate case of Home Garden Ville Suranarai 
1. Using Convenience Sampling, 385 people using questionnaires as a tool to collect 
data The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Hypothesis testing with statistics, t-test, one-way ANOVA by LSD method and 
multiple regression analysis 
 The study indicated that 1. Comparative results Personal characteristics factors 
include age, monthly income Affects the decision to purchase a village housing estate 
case of Home Garden Ville Suranarai 1 is different with statistical significance at the 
level of 0.05 was significantly different 0.05. 
 2. The results of the study of marketing mix factors affecting the decision to 
purchase a village housing estate case of Home Garden Ville Suranarai 1 found that 
overall, the average score was at a high level. The first three to be assessed were 
price, physical characteristics. and products, respectively. The results of the study at the 
level of purchasing decisions Perceived needs the first priority, followed by the 
evaluation of alternative purchase decisions. behavior after purchase information search 
and the final assessment of alternatives. 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรร 
โครงการโฮมการเดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 
 2. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้าน
จดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 
 

 
 
 

สมมติฐานการวิจยั 



 1.ผู้บรโิภคในหมู่บ้านจดัสรรโครงการโฮมการ์เด้นวลิล์ สุรนารายณ์ 1 ที่มปีจัจยัส่วน
บุคคลต่างกนั  มกีารตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรรทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร ของ
ผูบ้รโิภคในหมูบ่า้นโฮมการเ์ดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาไว ้3 ประการไดแ้ก่ 
 1. ขอบเขตประชากร 
 ประชากรไดแ้ก่ผูท้ีเ่คยซือ้บา้นจดัสรรหมูบ่า้นโฮมการเ์ดน้วลิลส์ุรนารายณ์ 1 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 โดยมชี่วงเกบ็แบบแบบสอบถามในช่วงเวลาระหว่างเดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายน  2564  
 3. ขอบเขตด้านตวัแปร  
 ตวัแปรอิสระได้แก่ 1.ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถาณภาพ ระดบัการศึกษา 
และ รายไดต่้อเดอืน 2.ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านส่งเสริมการตลาด พนักงาน  ลักษณะทางกายภาพ  
กระบวนการใหบ้รกิาร   
 ตวัแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรรหมู่บ้านโครงการโฮมการเ์ด้น
วิลล์ สุรนารายณ์ 1 ประกอบด้วย การรบัรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยใชแ้นวคดิเกี่ยวกบักระบวนการในการ
ตดัสนิใจของ อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) และทฤษฎกีระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภคของ Assael (2004)  
     กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจยัส่วนบุคคล  
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถาณภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.อาชพี 
6.รายไดต่้อเดอืน 
ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ คณะ 
(2550, หน้า 57-59) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) 
1.ดา้นผลติภณัฑ ์
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
5.พนกังาน 
6.ลกัษณะทางกายภาพ 
7.กระบวนการใหบ้รกิาร 
ทีม่า : Kotler (2003) 
 

การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรหมู่บา้น  โครงการ
โฮมการเ์ด้นวิลล ์สุรนารายณ์ 1 
1.ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ 
2.ดา้นการคน้หาขอ้มลู 
3.ดา้นการประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจ 
4.ดา้นการตดัสนิใจซือ้ 
5.ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
ทีม่า : อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 
(2550) , Assael (2004) 
 



แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 George E.Belch & Michael A.Belch (2005) ไดอ้ธบิายว่า ปจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ
อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชพี และรายได้เป็นปจัจยัพื้นฐานที่ก าหนดความต้องการ
ของบุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41- 42) ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
(demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ 
เป็นเกมทีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัทีช่่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
 ปรมะ สตะเวทนิ (2546) กล่าวว่า โดยปกตแิต่ละบุคคลย่อมมคีวามแตกต่างกนั ความ
ต่างนี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการเปิดรบัข่าวสาร และการเลอืกใชส้ื่อของผูร้บัสาร ดงันัน้ การ
วเิคราะหผ์ูร้บัสารจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปวางแผนในการสื่อสารใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Marketing Mix 7Ps 
 Kotler (1997, หน้า 92) ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หมายถงึตวัแปรหรอื
เครือ่งมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้บรษิทัมกัจะน ามาใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึ
พอใจและความต้องการของลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดมิส่วนผสมทางการตลาดจะมเีพยีง 
4 ตวัแปรเท่านัน้  ได้แก่  ผลติภณัฑ์ ราคา สถานที่หรอืช่องทางการจดัจ าหน่าย  การส่งเสรมิ
ตลาด  ต่อมามกีารคดิตวัแปรเพิม่เติมขึ้นมาอีก 3 ตวัแปรได้แก่ บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ  
และกระบวนการ  เพื่อใหส้อดคล้องกบัแนวคดิทีส่ าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทางดา้นการบรกิาร  ดงันัน้จงึรวมเรยีกไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นพคุณ เลยีงประสทิธิ ์(2559) ท าการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วใน
อ าเภอละง ู จงัหวดัสตูล  มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจ ส่วนผสมทาง
การตลาด และเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างประชากรศาสตรแ์ละปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บรโิภค  ในเขตอ าเภอละงู  จงัหวดัสตูล  ใช้กลุ่ม
ตวัอย่าง 140 ราย สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติ ไค-สแควณร์ (Chi-square) และค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation) ผลการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญงิมอีายรุะหว่าง 31 ถงึ 40 ปี  สถานภาพสมรส  มกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี ส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตวั คา้ขาย มรีายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดอืน  และมสีมาชกิทีพ่กั
อาศยัร่วมกนั 1 ถงึ 3 คน  มคีวามต้องการปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก  ใน
ส่วนของการทดสอบความสมัพนัธพ์บว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี  จ านวนสมาชกิและ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสนิใจซื้อบ้านเดีย่วในอ าเภอ
ละง ูจงัหวดัสตูล  



 สุธาร  ศรสีุข (2559)  ไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นแฝดของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 5 จงัหวดั (นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมทุรสาคร นครปฐม) เป็นวจิยัเชงิคุณภาพ  โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 
2 กลุ่มคอื  กลุ่มเจา้ของบา้นพกัอาศยัประเภทบา้นแฝด  และอยูอ่าศยัไมเ่กนิ 1 ปี  และกลุ่มผูท้ีม่ ี
ความต้องการก าลงัจะตดัสนิใจซือ้บ้าน  กลุ่มละ 4 คน  ตรวจสอบความถูกต้องเชงิเนื้อหา โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ ผลการศกึษาพบว่า วตัถุประสงค์ในการเลอืกซื้อบ้านของกรณีศกึษาเป็นการแยก
ครอบครวั/แต่งงาน  แล้วต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่  ผู้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอืบุคคลใน
ครอบครวั  ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้12 เดอืน  ราคาบ้านที่สนใจมากที่สุดคอื 3 ,000,000 - 
3,500,00 บาท ขนาดทีด่นิทีเ่ลอืกมากทีสุ่ดคอื 38 ถงึ 50 ตารางวา  พืน้ทีใ่ชส้อยทีเ่ลอืกมากทีสุ่ด
ในส่วนของปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านแฝดด้วยการวเิคราะห์ปจัจยัทัง้หมด 7 ปจัจยั 
พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ปจัจยัดา้นจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการขาย 
ปจัจยัดา้นท าเลทีต่ ัง้ ปจัจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้บา้นแฝดในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล 
 สุมาล ีทศพรวชิยั (2554) ไดท้ าการศกึษาการตดัสนิใจซือ้บา้นเดีย่วของเจา้ของบา้นใน
จงัหวดันนทบุรขีอง  พบว่าปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวได้แก่  
คุณภาพของบา้น วสัดุทีใ่ชก่้อสรา้งและชื่อเสยีงของบรษิทัผูส้รา้ง ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อบา้น
เดีย่วของเจา้ของบา้นในจงัหวดันนทบุร ีสอดคลอ้งกบัการศกึษา 
 กนกวรรณ ศรจีนัทร์หล้า (2556) ได้ท าการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อ
อสงัหารมิทรพัยข์องคนกรงุเทพมหานคร กรณศีกึษาบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยั
พบว่า  ปจัจยัด้านผลติภณัฑอ์นัได้แก่ตราสนิค้าและภาพลกัษณ์ เช่น ความมัน่คงก้าวหน้าใน
ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ ความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรพัย์ การมีจริยธรรมและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม  ภาพลกัษณ์ที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถอื  รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวก
ภายในโครงการ (ส่วนกลาง) การเลอืกใช้วสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้ง การออกแบบตกแต่งภายใน
และภายนอกขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม  ส่งผลต่อความต้องการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ของ
บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
 ภัฐฬเดช มาเจริญ (2556) เรื่องปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มอีายุ 31-40  ปี  มอีาชพี
ค้าขาย ท าธุรกจิส่วนตวั หรอืเจา้ของกจิการ มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรสีูงสุด สมรสแล้ว มี
รายไดเ้ฉลีย่ภายในครวัเรอืน 60,001-100,000 บาท มพีฤตกิรรมเลอืกซือ้บา้นราคา 3,500,001-
4,500,000 บาท และบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้บา้นของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ดคอื ครอบครวั 
ช่องทางในการรบัรูข้อ้มลูได้จากสื่อสิง่พมิพ์มากทีสุ่ด และปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้บา้น
ของผู้บรโิภคคือ ผลิตภัณฑ์ ที่มรีะดบัมากที่สุดและยงัให้ความส าคญัในการบรกิารในระดับ
นยัยส าคญัมาก 
 



วิธีด าเนินวิจยั 
 เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้นโฮมการเ์ดน้วลิล์ สุร
นารายณ์ 1 เนื่องจากประชากรมขีนาดใหญ่และไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ ขนาด
ตวัอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973) โดย
ก าหนด ระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ซึง่สูตรในการ
ค านวณทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื  

    สตูร    n =   
 

   
n  

 
 เมือ่     n แทน ขนาดของตวัอยา่ง 
    Z แทน ระดบัความเชื่อมัน่ที่ผูว้จิยัก าหนดไว ้Z มคี่าเท่ากบั 1.96 ทีร่ะดบั
ความ เชื่อมัน่ รอ้ยละ95 (ระดบั 0.05) 
    e แทน ค่าความผดิพลาดสงูสุดทีเ่กดิขึน้ = 0.05 

    แทนค่า   n =  
     

        
 

   = 384.16 หรอื  ≈  385 
 
 ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งประมาณ 385 ราย 
 และการสุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้เป็นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความ
น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  แบบสุ่มเลอืกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้นโฮมการเ์ด้นวลิล์ สุรนารายณ์ 
1 ในการตอบแบบสอบถาม วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูส าหรบัการวิจยั 
 1 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) จากการแจกแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด ให้
ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นโฮมการเ์ดน้วลิลส์ุรนารายณ์ 1  
 2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมเอกสารและแนวคดิ
ทฤษฎขีองนกัวชิาการต่างๆ รวมถงึผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  
 
 
 การวิเคราะหข้์อมลู 



 เมื่อเก็บรวบรวมแบบทดสอบถามทัง้และน ามาตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วน ของขอ้มูลแล้วจงึท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยน ามาประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพวิเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรม ส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์
 สถิติท่ีใช้ในการรวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) T-Test และ One-way ANOVA โดยวธิ ี
LSD ที ่ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 3. การวเิคราะห์ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อบา้นจดัสรรของหมู่บา้นโฮมการ์
เดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 
385 คน ซึง่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย แบ่งเป็นเพศหญงิ จ านวน 182 คน คดิ
เป็นร้อยละ 47.27 ล าดบัถดัมา เป็นเพศชาย จ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.38 และเพศ
ทางเลอืก จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.35 ตามล าดบั ดา้นอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มอีาย ุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.95 ล าดบัถดัมาคอื มอีายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.13 ล าดบัถดัมาคอื มอีายุระหว่าง มากกว่า 
51 ปี จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.99 ล าดบัถดัมาคอื มอีายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 19 
คน คดิเป็นร้อยละ 4.94 ตามล าดบั ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
สถานภาพ โสด จ านวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.12 ล าดบัถดัมาคอื มสีถานภาพ สมรส / อยู่
ดว้ยกนั จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.23 ล าดบัถดัมาคอื มสีถานภาพ หย่ารา้ง / หมา้ย / 
แยกกนัอยู่ จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ล าดบัถดัมาคอื มสีถานภาพ อื่นๆ จ านวน 15 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.90 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ระดบัการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 ล าดบัถดัมาคอื มรีะดบั
การศึกษา ระดบัปรญิญาโท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16 ล าดับถัดมาคือ มรีะดับ
การศกึษา ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 ล าดบัถดัมาคอื มรีะดบั
การศึกษาสูงกว่าระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.52 ตามล าดบั ด้านอาชีพ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพี อื่นๆ จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.60 ล าดบั
ถดัมาคอื มอีาชพี ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.78 ล าดบัถดัมาคอื มอีาชพี 
รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.22 ล าดบัถดัมาคอื มอีาชพี 
พนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 17.40 ตามล าดบั  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35 ,001-45,000 บาท  
จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.62 ล าดบัถดัมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 45 ,001 



บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 ล าดบัถัดมาคอื มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001-
25,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ล าดบัถัดมาคือ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001-35,000 บาท จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 16.36 ล าดบัถดัมาคอื มรีายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.12 ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูส่วนที่ 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรร โครงการโฮมการเด้นวลิล์ สุรนารายณ์ 1 มอีงค์ประกอบ 7 ด้าน โดย
ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุร
นารายณ์ 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.25) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้าน
ราคา มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ล าดบัถดัมาคอื ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ (X  = 4.33, X  = 4.28, X  = 4.27, X = 4.25, 
X = 4.23) ตามล าดบั และด้านที่อยู่ในระดบัมาก คอื ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (X = 4.19, X = 4.17) ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
 1. ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาจ านวน 385 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่า
เพศชาย แบ่งเป็นเพศหญงิ จ านวน 182 คน อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ ระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 200 คน สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มสีถานภาพ โสด จ านวน 
243 คน ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัการศึกษา ระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 220 คน อาชพี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพี อื่นๆ จ านวน 164 คน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 -45,000 บาท  
จ านวน 141 คน ตามล าดบั 
 2. ผลการศึกษาข้อมลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บ้านจดัสรรหมู่บ้าน โครงการโฮมการเ์ด้นวิลล ์สรุนารายณ์ 1 
 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
เกณฑ ์มากทีสุ่ด ล าดบัถดัมาคอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
 3. ผลการศึกษาข้อมูลการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรรของหมู่บ้าน โฮมการเ์ด้น
วิลล ์สรุนารายณ์ 1 
 ผลการวจิยัพบว่า การตดัสนิใจเลอืกซื้อบ้านจดัสรร ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการ มี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ล าดบัถดัมาคือ ด้านการประเมนิทางเลือกในการ
ตดัสนิใจซื้อ ด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการตดัสนิใจซื้อ ตามล าดบั
  4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บคุคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล ์สรุนารายณ์ 1 



 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์
สุรนารายณ์ 1 ไมแ่ตกต่างกนั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล ์ 
สุรนารายณ์ 1 แตกต่างกนั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลด้านสถาณภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บ้านจดัสรร โครงการโฮมการ
เดน้วลิลส์ุรนารายณ์ 1 ไมแ่ตกต่างกนั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮม
การเดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 ไมแ่ตกต่างกนั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอาชพี มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรร โครงการโฮมการเด้น
วลิลส์ุรนารายณ์ 1 ไมแ่ตกต่างกนั 
 ปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายไดต่้อเดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บ้านจดัสรร โครงการโฮม
การเดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 แตกต่างกนั 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบ้านจดัสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล ์สรุนารายณ์ 1 
 การวเิคราะห์ขนาดของอิทธพิลของปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อบ้านจดัสรร โครงการโฮมการเด้นวลิล์ สุรนารายณ์ 1 จงึสรุปได้ว่า ปจัจยัด้าน
กระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์ สุรนารายณ์ 1 มาก
ที่สุด ล าดบัถัดมา ด้านราคา ล าดบัถดัมา ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านผลติภณัฑ์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบ้าน
จดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์ สุรนารายณ์ 1 ดงันัน้ จงึสามารถอธบิายการตดัสนิใจซือ้บา้น
จดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 ไดว้่า การตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮม
การเด้นวลิล์ สุรนารายณ์ 1 ที่เพิม่ขึ้น เป็นผลมาจากปจัจยัด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้าน
บุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นผลติภณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ และรายไดต่้อเดอืน มผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์ สุรนารายณ์ 1 แตกต่างกนั ดงันัน้ทาง
ผูป้ระกอบการบ้านจดัสรร โครงการโฮมการเดน้วลิล์ สุรนารายณ์ 1 ควรน าขอ้มลูผลการศกึษา
ไปจดัท า โครงการ การบรกิาร โปรโมชนั ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัผูท่ี้ท าการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัในครัง้น้ี ท าการศึกษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่  
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร  
ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ เป็นหลกัเท่านัน้ ดงันัน้งานวจิยันี้ควร



ได้รบัการพฒันาและคดิต่อยอดเพื่อทดสอบต่อไปอกี เนื่องจากอาจมปีจัจยัอื่นในด้านอื่นๆ ที่มี
ความสมัพนัธก์บักลุ่มตวัอยา่งนี้   
 2. ส าหรบัการวิจยั ในครัง้น้ี มุ่งศึกษากับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่เคยซื้อบ้านจดัสรร
หมูบ่า้นโฮมการเ์ดน้วลิล ์สุรนารายณ์ 1 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีา จ านวน 
385 ราย เท่านัน้ ส าหรบัในการวจิยัในครัง้ต่อไปหรอืส าหรบัผู้ที่สนใจ สามารถท าการศึกษา
เปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอย่างอื่น เพื่อที่จะได้น าผลการวจิยัมาเทยีบเคยีง และน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกดิประโยชน์กวา้งขวางต่อไป 
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