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The Influence of Marketing Mix Factors in Purchasing Decision for A
Village Housing Estate Case of Home Garden Ville Suranarai 1
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาความแตกต่างของปจั จัยส่วนบุคคลที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 2). เพื่อศึกษา
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์
สุรนารายณ์1 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูท้ เ่ี คยซือ้ บ้านจัดสรรหมู่บา้ นโฮมการ์เด้น
วิลล์ สุรนารายณ์ 1 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ใช้กลุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จานวน 385 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ใช้สถิติ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One -way ANOVA) เมือ่ พบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ดว้ ยวิธ ี LSD
และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุวธิ ี (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการเปรียบเทียบ ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้
ต่อเดือน มีผลกับการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2.ผลการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร
หมูบ่ า้ น โครงการโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก โดยสามลาดับแรกทีไ่ ด้รบั การประเมิน คือ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ผลการศึกษาระดับการตัดสินใจซือ้ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ มี
ความสาคัญเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซือ้ ด้าน
พฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจซือ้ เป็ นอันดับสุดท้าย
คาสาคัญ : : การตัดสินใจ 1, บ้านจัดสรร 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.
Keywords: Decision making 1, Housing 2, marketing mix 3
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปจั จัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร
โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1
2. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
จัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1

สมมติ ฐานการวิ จยั

1.ผู้บริโภคในหมู่บ้านจัดสรรโครงการโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ที่มปี จั จัยส่วน
บุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรรทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร ของ
ผูบ้ ริโภคในหมูบ่ า้ นโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1
ขอบเขตของการวิ จยั
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้กาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ 3 ประการได้แก่
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรได้แก่ผทู้ เ่ี คยซือ้ บ้านจัดสรรหมูบ่ า้ นโฮมการ์เด้นวิลล์สุรนารายณ์ 1
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
โดยมีช่วงเก็บแบบแบบสอบถามในช่วงเวลาระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระได้แก่ 1.ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถาณภาพ ระดับการศึกษา
และ รายได้ต่อเดือน 2.ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้ า นส่ ง เสริม การตลาด พนั ก งาน ลัก ษณะทางกายภาพ
กระบวนการให้บริการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรหมู่บ้านโครงการโฮมการ์เด้น
วิล ล์ สุ ร นารายณ์ 1 ประกอบด้ว ย การรับรู้ถึงความต้อ งการ การค้น หาข้อ มูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการ
ตัดสินใจของ อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) และทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคของ Assael (2004)
ปัจจัยส่วนบุคคล
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
1.เพศ
2.อายุ
3.สถาณภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้ต่อเดือน
ทีม่ า : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และ คณะ
(2550, หน้า 57-59)

การตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรรหมู่บา้ น โครงการ
โฮมการ์เด้นวิ ลล์ สุรนารายณ์ 1
1.ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ
2.ด้านการค้นหาข้อมูล
3.ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
4.ด้านการตัดสินใจซือ้
5.ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้
ทีม่ า : อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล
(2550) , Assael (2004)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)
1.ด้านผลิตภัณฑ์
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านส่งเสริมการตลาด
5.พนักงาน
แนวคิ ดและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
6.ลักษณะทางกายภาพ
7.กระบวนการให้บริการ
ทีม่ า : Kotler (2003)

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
George E.Belch & Michael A.Belch (2005) ได้อธิบายว่า ปจั จัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เป็ นปจั จัยพื้นฐานที่กาหนดความต้องการ
ของบุคคล
ศิร ิว รรณ เสรีร ัต น์ และคณะ (2538, หน้ า 41- 42) ลัก ษณะด้า นประชากรศาสตร์
(demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เป็นเกมทีน่ ิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะทีส่ าคัญทีช่ ่วย
กาหนดตลาดเป้าหมาย
ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า โดยปกติแ ต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ความ
ต่างนี้มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร และการเลือกใช้ส่อื ของผูร้ บั สาร ดังนัน้ การ
วิเคราะห์ผรู้ บั สารจึงเป็นสิง่ ทีจ่ าเป็น เพื่อนาไปวางแผนในการสื่อสารให้ประสบความสาเร็จ
แนวคิ ดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Marketing Mix 7Ps
Kotler (1997, หน้า 92) ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หมายถึงตัวแปรหรือ
เครือ่ งมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ บริษทั มักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความต้องการของลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนผสมทางการตลาดจะมีเพียง
4 ตัวแปรเท่านัน้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่งเสริม
ตลาด ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิม่ เติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปรได้แก่ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทีส่ าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทางด้านการบริการ ดังนัน้ จึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดแบบ 7Ps
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นพคุณ เลียงประสิทธิ ์ (2559) ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านเดีย่ วใน
อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ ส่วนผสมทาง
การตลาด และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์และปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่ งผลต่ อ การตัดสินใจซื้อ บ้านเดี่ยวของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอละงู จังหวัดสตูล ใช้กลุ่ ม
ตัวอย่าง 140 ราย สถิติท่ใี ช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเ คราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ ไค-สแควณร์ (Chi-square) และค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation) ผลการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และมีสมาชิกทีพ่ กั
อาศัยร่วมกัน 1 ถึง 3 คน มีความต้องการปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ใน
ส่วนของการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกและ
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั กระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดีย่ วในอาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

สุธาร ศรีสุข (2559) ได้ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านแฝดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม) เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
2 กลุ่มคือ กลุ่มเจ้าของบ้านพักอาศัยประเภทบ้านแฝด และอยูอ่ าศัยไม่เกิน 1 ปี และกลุ่มผูท้ ม่ี ี
ความต้องการกาลังจะตัดสินใจซือ้ บ้าน กลุ่มละ 4 คน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อบ้านของกรณีศกึ ษาเป็ นการแยก
ครอบครัว/แต่งงาน แล้วต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ผู้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือบุคคลใน
ครอบครัว ระยะเวลาในการตัดสินใจซือ้ 12 เดือน ราคาบ้านที่สนใจมากที่สุดคือ 3,000,000 3,500,00 บาท ขนาดทีด่ นิ ทีเ่ ลือกมากทีส่ ุดคือ 38 ถึง 50 ตารางวา พืน้ ทีใ่ ช้สอยทีเ่ ลือกมากทีส่ ุด
ในส่วนของปจั จัยที่มผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝดด้วยการวิเคราะห์ปจั จัยทัง้ หมด 7 ปจั จัย
พบว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัยด้านจัดจาหน่ าย ปจั จัยด้านราคา ปจั จัยด้านส่งเสริมการขาย
ปจั จัยด้านทาเลทีต่ งั ้ ปจั จัยด้านสิง่ อานวยความสะดวก ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ บ้านแฝดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
สุมาลี ทศพรวิชยั (2554) ได้ทาการศึกษาการตัดสินใจซือ้ บ้านเดีย่ วของเจ้าของบ้านใน
จัง หวัด นนทบุ รขี อง พบว่ าปจั จัยด้านผลิต ภัณ ฑ์ท่สี ่ ง ผลต่ อ การตัด สินใจซื้อ บ้านเดี่ย วได้แ ก่
คุณภาพของบ้าน วัสดุทใ่ี ช้ก่อสร้างและชื่อเสียงของบริษทั ผูส้ ร้าง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
เดีย่ วของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุร ี สอดคล้องกับการศึกษา
กนกวรรณ ศรีจนั ทร์หล้า (2556) ได้ทาการศึกษาปจั จัยที่ส่ งผลต่ อ ความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของคนกรุงเทพมหานคร กรณีศกึ ษาบริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์อนั ได้แก่ตราสินค้าและภาพลักษณ์ เช่น ความมันคงก้
่
าวหน้ าใน
ธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ความเชี่ย วชาญในด้า นอสัง หาริม ทรัพ ย์ การมีจ ริย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์ท่สี ะท้อนถึงความน่ าเชื่อถือ รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวก
ภายในโครงการ (ส่วนกลาง) การเลือกใช้วสั ดุท่ใี ช้ในการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายใน
และภายนอกขนาดพื้นที่ใ ช้ส อยที่เ หมาะสม ส่งผลต่อ ความต้องการซื้อ อสัง หาริมทรัพย์ของ
บริษทั แสนสิร ิ จากัด (มหาชน)
ภัฐ ฬเดช มาเจริญ (2556) เรื่อ งป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การเลือ กซื้อ บ้า นจัด สรรของ
ผูบ้ ริโภคในจังหวัดขอนแก่น พบว่ า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพ
ค้าขาย ทาธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด สมรสแล้ว มี
รายได้เฉลีย่ ภายในครัวเรือน 60,001-100,000 บาท มีพฤติกรรมเลือกซือ้ บ้านราคา 3,500,0014,500,000 บาท และบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ บ้านของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุดคือ ครอบครัว
ช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูลได้จากสื่อสิง่ พิมพ์มากทีส่ ุด และปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ บ้าน
ของผู้บริโภคคือ ผลิต ภัณ ฑ์ ที่มรี ะดับมากที่สุ ด และยังให้ค วามสาคัญ ในการบริการในระดับ
นัยยสาคัญมาก

วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในหมู่บา้ นโฮมการ์เด้นวิลล์ สุร
นารายณ์ 1 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน ดังนัน้ ขนาด
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973) โดย
กาหนด ระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึง่ สูตรในการ
คานวณทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
สูตร

n=

n

เมือ่

n แทน ขนาดของตัวอย่าง
Z แทน ระดับความเชื่อมันที
่ ่ผวู้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ทีร่ ะดับ
ความ เชื่อมัน่ ร้อยละ95 (ระดับ 0.05)
e แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ = 0.05
แทนค่า

n=
= 384.16 หรือ ≈ 385

ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงได้กาหนดขนาดตัวอย่างประมาณ 385 ราย
และการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) แบบสุ่มเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในหมู่บา้ นโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์
1 ในการตอบแบบสอบถาม
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิ จยั
1 ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) จากการแจกแบบสอบถามจานวน 385 ชุด ให้
ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นโฮมการ์เด้นวิลล์สุรนารายณ์ 1
2 ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและแนวคิด
ทฤษฎีของนักวิชาการต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิ เคราะห์ข้อมูล

เมื่อ เก็บ รวบรวมแบบทดสอบถามทัง้ และน ามาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความ
ครบถ้วน ของข้อมูลแล้วจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนามาประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรม สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
สถิ ติที่ใช้ในการรวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) T-Test และ One-way ANOVA โดยวิธ ี
LSD ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3. การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของหมู่บา้ นโฮมการ์
เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน
385 คน ซึง่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งเป็ นเพศหญิง จานวน 182 คน คิด
เป็ นร้อยละ 47.27 ลาดับถัดมา เป็ นเพศชาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.38 และเพศ
ทางเลือก จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.35 ตามลาดับ ด้านอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.95 ลาดับถัดมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13 ลาดับถัดมาคือ มีอายุระหว่าง มากกว่า
51 ปี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.99 ลาดับถัดมาคือ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 19
คน คิดเป็ นร้อ ยละ 4.94 ตามลาดับ ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
สถานภาพ โสด จานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.12 ลาดับถัดมาคือ มีสถานภาพ สมรส / อยู่
ด้วยกัน จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.23 ลาดับถัดมาคือ มีสถานภาพ หย่าร้าง / หม้าย /
แยกกันอยู่ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ลาดับถัดมาคือ มีสถานภาพ อื่นๆ จานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ลาดับถัดมาคือ มีระดับ
การศึก ษา ระดับ ปริญ ญาโท จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 24.16 ล าดับถัดมาคือ มีระดับ
การศึกษา ต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ลาดับถัดมาคือ มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.52 ตามลาดับ ด้านอาชีพ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ อื่นๆ จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.60 ลาดับ
ถัดมาคือ มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.78 ลาดับถัดมาคือ มีอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.22 ลาดับถัด มาคือ มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.40 ตามลาดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือ น พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น 35,001-45,000 บาท
จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.62 ลาดับถัดมาคือ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 45,001

บาท จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.60 ล าดับถัดมาคือ มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือน 15,00125,000 บาท จ านวน 82 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 21.30 ล าดับถัดมาคือ มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น
25,001-35,000 บาท จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ลาดับถัดมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 มีองค์ประกอบ 7 ด้าน โดย
ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่า ปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ บ้า นจัด สรร โครงการโฮมการเด้น วิล ล์ สุ ร
นารายณ์ 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ลาดับถัดมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ( X = 4.33, X = 4.28, X = 4.27, X = 4.25,
X = 4.23) ตามลาดับ และด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ( X = 4.19, X = 4.17) ตามลาดับ
อภิ ปรายผล
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 385 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย แบ่งเป็ นเพศหญิง จานวน 182 คน อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ระหว่าง
31-40 ปี จานวน 200 คน สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จานวน
243 คน ระดับการศึกษา ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี
จานวน 220 คน อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ อื่นๆ จานวน 164 คน รายได้
เฉลี่ยต่ อ เดือ น ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดือ น 35,001-45,000 บาท
จานวน 141 คน ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
บ้านจัดสรรหมู่บ้าน โครงการโฮมการ์เด้นวิ ลล์ สุรนารายณ์ 1
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
เกณฑ์ มากทีส่ ุด ลาดับถัดมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้า น
กระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาข้อมูลการตัดสิ นใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของหมู่บ้าน โฮมการ์เด้น
วิ ลล์ สุรนารายณ์ 1
ผลการวิจยั พบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ ในเกณฑ์ มากที่สุ ด ล าดับถัดมาคือ ด้านการประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ผลการวิ เคราะห์ ความแตกต่ างของปั จจัยส่ วน
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิ ลล์ สุรนารายณ์ 1

ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์
สุรนารายณ์ 1 ไม่แตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์
สุรนารายณ์ 1 แตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถาณภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการ
เด้นวิลล์สุรนารายณ์ 1 ไม่แตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮม
การเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ไม่แตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้น
วิลล์สุรนารายณ์ 1 ไม่แตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮม
การเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 แตกต่างกัน
5. ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีผลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิ ลล์ สุรนารายณ์ 1
การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลของปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอทิ ธิพลต่ อ
การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 จึงสรุปได้ว่า ปจั จัยด้าน
กระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 มาก
ที่สุด ลาดับถัดมา ด้านราคา ล าดับถัดมา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
จัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ดังนัน้ จึงสามารถอธิบายการตัดสินใจซือ้ บ้าน
จัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ได้ว่า การตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮม
การเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ที่เพิม่ ขึ้น เป็ นผลมาจากปจั จัยด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
และด้านผลิตภัณฑ์ทเ่ี พิม่ ขึน้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้ต่อเดือน มีผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ บ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 แตกต่างกัน ดังนัน้ ทาง
ผูป้ ระกอบการบ้านจัดสรร โครงการโฮมการเด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ควรนาข้อมูลผลการศึกษา
ไปจัดทา โครงการ การบริการ โปรโมชัน ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่ทาการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ทาการศึกษา ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นหลักเท่านัน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้ควร

ได้รบั การพัฒนาและคิดต่อยอดเพื่อทดสอบต่อไปอีก เนื่องจากอาจมีปจั จัยอื่นในด้านอื่นๆ ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มตัวอย่างนี้
2. ส าหรับ การวิจ ยั ในครัง้ นี้ มุ่ ง ศึก ษากับ กลุ่ ม เป้ า หมายคือ ผู้ท่ีเ คยซื้อ บ้า นจัด สรร
หมูบ่ า้ นโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จานวน
385 ราย เท่านัน้ สาหรับในการวิจยั ในครัง้ ต่อไปหรือสาหรับผู้ท่สี นใจ สามารถทาการศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อที่จะได้นาผลการวิจยั มาเทียบเคียง และนาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กว้างขวางต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
นพคุณ เลียงประสิทธิ ์. (2559). ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านเดี่ยวในเขต อ าเภอละงู จังหวัดสตูล . พฤติกรรมผู้บริโภค. สงขลา: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปรมะ สตะเวทิน . (2546). หลัก นิ เ ทศศาสตร์. กรุง เทพมหานคร: รุ่ ง เรือ งสาส์น การพิม พ์
ภัฐฬเดช มาเจริญ. (2556). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกซือ้ บ้านจัดสรรของผูบ้ ริโภคในจังหวัด
ขอนแก่น. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 6(2), 22-34.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. (2550). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ บริษทั ธีระฟิลม์
และไซเท็ก จากัด.
สุ ธ าร ศรีสุ ข . (2559). ป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ บ้า นแฝดของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุ ง เ ท พ ม ห าน ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล . ก าร ศึ ก ษ า ค้ น คว้ า ด้ ว ย ต น เอ ง บ ธ . ม . ,
ก
รุ
ง
เ
ท
พ
ม
ห
า
น
ค
ร
:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อดุล ย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา จาตุ ร งคกุ ล . (2550). พฤติกรรมผู้บ ริโภค (พิมพ์ค รัง้ ที่ 8).
กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Assael, H. (2004). Consumer behavior: A strategic approach. New York: Houghton
Mifflin.
George E. Belch & Michael A. Belch, Advertising and promotion: an integrated
marketing
communication perspective. (2005) San Diego State University, USA;
Gayle Kerr, Queensland University of Technology; Irene Powell, Monash University.
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management. 11th ed. Upper Saddle River, NJ:
Prentice
–Hall
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and
Row

